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Осудні поч^ван)! і „наставлен;ї“. 
НАПИГАВ Др. Сшефан Балей^ 

§ І. Вступні замітки. 

Вже в попередній моїй статї друкованій у „Записках® 
'Старав ся я розслїдити пит^інє т. зв. осудних подувань. Йшло 
там іменно про отеє: Майнонї звернув увагу на позірно 
доволі банальний, одначе для нашого житя психічного не¬ 
звичайно важний факт, що поява почувань в нашій душі е 
часто обусловлена ісінованем відповідного осуду (переконаня). 
Тішити ся виграною на льотерії може лиш сей, хто переко¬ 
наний, що дійсно його льос вийшов. Хто лише зображ'ан 
собі, що виграв великий льос, одначе сам у те не вірить, се 
значить, не видає відповідного позитивного^ осуду, сей раду¬ 
вати ся дуже не буде. А коли-б навіть під виливом сильної 
уяви зображене таке викликало приємне почуване, то не буде 
■ніякого порівнаня між силою такого на самім зображеню осно¬ 
ваного хвилевого вдоволеня і силою радісного почуваня, яке 
спричинить віра (переконане) в дійсність виграної. 

Ось такі обусловлені перекояаняии (осудами) почуваня на¬ 
звав Майноні! осудними (,,ІІііеі1з§е£й1і1е“) в протиставленю 
до почувань представних („¥ог8І:е1Гип§’з§геі‘йІі1е“), що осно¬ 
вують ся на самих зображених (представленях). 

Сам сконстатований Майноніом факт істнованя осудних по-, 
чувань здавав ся надто наглядним як на те, щоб можна було 
йому перечиш. Розходити ся може тільки про се, чи факт 
сей можна як небудь вияснити. Майноні ніякого пояснена 
від себе не давав, здавав ся радше скдонювати ся до погляду, 

^) Про ріжиицю між почуванами осудними і представними. Зап. т. СУ. 

1 ЗАПИСКИ. Т. СХХУІ. 



2. СТЕФАН БАЛЕЙ 

ЩО істноване почувань осудних є первісним фактом нашого пси¬ 
хічного житя, який можна тільки прИймити до відома, який не- 
допускае одначе ніякого дальшого толкованя. Між тим деякі 
психольоіи, передовсШ Еренфельс і Іїпс, висказали здогад, що 
почуваня осудні се не окремий рід почувань, лише спеціаль¬ 
ний припадок почувань представних; се значить: там, де по¬ 
зірно .наш осуд здаєть ся бути жерелом почуваня, пливе воно 
на ділі не з осуду, лиш зі зображень, які рівночасно з сим 
осудом находять ся в нашій свідомости. 

В згаданій передше моїй статі я старав ся доказати, що 
вправдї спосіб, яким Еренфельс і. Ліпс намагають ся звести 
почуваня осудні на представні, не вповні удачний, що од¬ 
наче почуваня осудні се не первісний, дальше незведимий факт 
нашого психічного житя, лише допускають пояснене на основі, 
загальнїйших психольоїічних законів. А саме я старав ся пояс¬ 
нити появу почувань осудних дїланєм законів асоціаційних. 

Дальший розгляд питана осудних почувань, уже по напи- 
саню згаданої статі, звернув мою увагу на анальоїії психічного- 
механізму, якого дїланю завдячують появу осудні почуваня і ме¬ 
ханізму цілого ряду явищ психо-фізіольоїічних, обговорюваних 
у сучасній психольоїії під назвою „наставлень"^) („Ет8Іе11ипд“).. 
Мені видало ся вартним прослідити близше отсї анальоїіі з та¬ 
ких причин. Наставлене в під теперішну хвилю предметом жи¬ 
вого заінтересована, а визначні психольоїи такої міри як ї. Е. 
Мілер, роблять із нього у своїх психольоїічних теоріях чималий 
ужиток. Коли-б отже повелось доказати, що явище осудних, 
почувань остае у внутрішнім спорідненю з наставами, то про¬ 
блем осудних почувань зйскав би через те, так сказати-б, на акту- 
альности. Наукова дискусія, що торкаеть ся наставлень, зискала би 
через се новий матеріал, на якім теорії наставлень могли-б мати 
основане і поглублене. А з другого-боку, на скілько вдало ся до 
сеї пори явища наставлень прослідити і вияснити, можна би при- 
ложити ті способи вияснена до почувань осудних і поставити; 
їх ось так у новім світлі. 

Тут саме лежить вихідна точка моєї праці дНЬет Пгіеііз- 
деШЬ1е“. 6 вона пробою поглубленя і розглянена під новин 
кутом видженя питана, яким займала са уже моя статя „Про. 
ріжницю між почуваняии осудними і представними“. Публі- 

Так я переводити му в дальшім ході пращ німецький термін „Еіп- 
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куючи ОТС0М український її текст, зміняю тут йоґо на стільки, 
що пропускаю сю її часть, яка переповідала вислїди двох моїх 
попередних статей, друкованих уже переділе на нашій мові.^) 

§ 2. Передусловини осудних почувань. 

Спір між Майноніом з одної і Лїпсом та Еренфельсом з другої 
сторони дотично сути осудних почувань концентрує ся у першій 
мірі довкола безпосередніх психічних антецеденсів сих почувань, 
стараючи ся усталити, котрі з поміж отсих^ антецеденсів рі¬ 
шаючі для появи почуваня і його інтенсивности. Повне зро- 
зуиіне сути осудних почувань вимагає одначе, щоби узгляд¬ 
нити не лише сї психічні і фізіольоїічні факти, які безпосереднє 
випереджають почуване але звернути ся й до глибших уиовин, що 
сягають у минувфину психічного розвитку одиниці, та уможлив¬ 
люють появу осудного почуваня у відповідних обставинах. А за¬ 
лежність появи почувань осудних від таких дальших посередних 
чинників не може бути оспорювана. 

Розгляньмо річ на прикладі, яким послугує ся Лїяс для 
зясованя свого погляду на суть осудних почувань. Хтось пе¬ 
реконаний, що слідуючого дня буде гарна погода і тішить ся 
нею вже наперед. Отже-ж, як завважує справедливо Лїпс, щоби 
віра у завтрішну погоду могла в когось викликати радість, 
мусять бути сповнені передще певні необходимі условини. Коли-б 
сей хтось зробив на приклад заклад, що завтра буде непогода, 
то набранє опісля переконаня, що завтра буде погідний день, 
не стало би напевно товчком до радости. А дальше річ 
певна: Як би ми були психофізично зорганізовані так, що 
гарна погода ■ сама про, себе вражала би нас прикро, то тоді 
також віра у прихід гарної погоди не виравляла би нас у ве¬ 
селий настрій. Власне аж на факті, що гарна погода вражає 
нас приємно, основує ся дальший факт, що віра у прихід гарної 
погоди настроює нас весело. Було-б вправдї невмісним заклю- 
чити з сього, неначе-б теперішна основа почуваня лежала 
не у вірі (переконаню) в прихід гарної погоди, але в випере¬ 
джуючім майбутній факт нагляднім зображеню сеї погоди, 
котре як таке на основі вродженої нам психофізичної орга¬ 
нізації настроює нас радісно. Ставити річ так, значило-б 

Йде тут окрім згаданої уже статі „Про ріжницю...“ про статю „Про 
понятє психольоґічної основи ночувань*, Зап. Наук. Тов. ім. Шевч., т. СУ. 



4 СТКЧ-АН КАЛКЙ 

ВІД разу зводити почувапя осудні на представні. Можливо, що 
в хвилі, коли в нас творить ся переконане про прихід гарної 
погоди і в парі з сии зявлаєть ся радісне понуванє — такого 
наглядного, живого зображіня, яке саио собою оправдувало-б 
психольоїічно силу понуваня, зовсім нема. Все-ж остає ся фактом, 
що коли теперішний осуд має стати жерелои понуваня, то ми 
бодай колись давнїйше мусїли пережити настрій хорошої 
погоди на основі наглядного спостережного зображеня хорошої 
погоди. Або говорячи інакше: теперішня радість мусить мати 
підготовлене в попереднім нашім розвитку психічнім, мусить 
мати свою „передісторію". Подібні передусловини осудного по- 
чуваня можна легко вказати у численних инших випадках осуд¬ 
них почувань. 

Отся „передісторія" осудних ночувань сягає одначе в далеко 
глибшу верству нашого психічного розвитку як та, якої ми 
власне торкнули ся. Видко се хочби на наведенім у Май- 
нонїа прикладі хлопця, який тішить ся переконанеж, що одер¬ 
жить забавк)'^, при чім варто згадати, що Майнові уважає такий 
випадок осудного почуваня нескомплїкованим і ясним; відпаде 
проте закид, неначе-б брали ми під огляд випадки штучні і не¬ 
типові. Коли хлопець має тішити ся забавкою і то саме тому, 
що вважає своєю власністю дійсну, а не подуману лишень за¬ 
бавку, то мусів він раньше черр досвід пізнати ріжницю, яка 
заходить між дійсними і подужаними тільки річами. Коли-б до¬ 
свід навчив був хлопця, що річами лишень подуманими можна 
осягнути те саме, що дійсними, то тоді напевно переконане про 
дійсність не спричинювало би більшої радости, чим саме тільки 
подумане відносної річи. , Коли-б хлопець міг бавити ся по- 
дуианою забавкою так само, як дійсною, то тоді осуд про 
дійсність стратив би напевно усякий сприяючий вплив на по- 
чуванє. Ми оперуємо тут, що правда, фікцією, до якої одначе 
можливе у дїйсности бодай якесь приближене. 6 люди з ве¬ 
ликою силою уяви, що можуть „бавити" ся творами уяви 
так саио добре, як дійсними річами. Для чоловіка', у якого ся 
спосібність розвинена в високім степени, не має. дійсність часто 
ніякої висшости над самим зображенеи, і чоловік такий напевно 
в дотичних випадках не переживати ме ніяких окремих почувань 
дїйсности (с. є почувань осудних). 

У світі, в якім за подужані гроші можна-б дістати усе так 
само, як за дійсні, не спричинювало би переконане про дійсне 
посідане грошей, в протиставіеню до самого їх подуманя ніякої 
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більшої ВТІХИ. Заміт, що світ такий лиш фікція,. не доказує 
нічого проти консеквенцій таких розважувань. Бо льоїічно се 
будь що будь можливе. А чи дійсний світ сотворений після сеї 
чи иншої можливости, є чимсь, про що ми не приносимо з собою 
на світ готових „вроджених ідей“, тільки аж згодом пізнаємо 
через досвід. Се лиш погляд наївного чоловіка, якому здаєть ся 
самозрозумілим, що річи дійсні мусять поводити ся инакше, як 
лишень подумані. Ми знаємо одначе, що воно на дїлї не так. 
6-ж теорії фільософічні, на яких погляд річи дїйсні се по 
своїй су ти зображеня, які від „зображень® у звичайнім розу- 
міню сього слова ріжнять ся лише законами появи. В чім од¬ 
наче ріжнять ся ті закони, про се кажуть нам не „вроджені 
ідеї“. але досвід. 

Між дійсними річами і „самими зображеняии“ істнує на 
кождий випадок практична ріжниця, а саме, що вони ведуть 
за собою для нас неоднакові наслідки, і власне ся практична 
ріжниця обусловлює, як показуеть ся, ріжність їх впливу на 
почуваня. 

В звязи з сим остае факт, що чим менша ся ріжниця прак¬ 
тично для нас, то значить, чим лекше приходить ся нам укла¬ 
дати дійсність після наших зображень, тим менша також до¬ 
тична ріжниця у почуваню. Сеж звісний факт, що дій¬ 
сність річий, які приходить ся придбати нам легко, тішить нас 
відное^но менше, як дійсність тих, яких набуте получене з ве¬ 
ликими трудностями. Се можна помітити вже у дитини. Коли 
вона привикла, що дають їй усе, чого їй захочеть сй, тоді пе¬ 
реконане, що вона дійсно одержить забавку, меншу справляє їй 
втіху, як тоді, коли їй лиш рідко доводить ся діждати здійсненя 
забаганки. Величина радости застоеовуєть ся тут отже до до¬ 
свідів, які дитина зробила відносно прогалини, що віддїлюе 
гадку від дійсности. Що істнують річи, яких здійснене взагалі 
не лежить у силі чоловіка, є для дитини, якнебудь би воно зрілим 
людям здало ся самозрозумілим, фактом досвіду. Що між лялькою 
і гарною погодою заходить із сього боку основна ріжниця, що 
6 в силі родичів придбати йому першу річ, між тим як від¬ 
носно другої річи навіть сила родичів безуспішна, се неясне 
від разу для дитини; з сим вона лиш згодом обізнае ся. А ра¬ 
дість, яку викликує в нас надія на хорошу погоду, остае в по- 
вязаню зі зробленим нами досвідом, що ми не годні розпоряджати 
погодою після вподоби. 

Так проте чоловік збирає, як бачимо, на перебігу свого 



6 СТКФАН БАЛЕЙ 

ПСИХІЧНОГО розвитку досвіди, від яких опісля залежати ме поява 
осудних почувань і їх сила. Чи не е отже — саме собою на¬ 
суває ся таке питане — почуване осудне як раз продуктом 
тих досвідів? Чи не виростає воно із них, як їх вицвіт, коли 
на кождий випадок звязь якась між ним і ними остає безсум¬ 
нівна ? 

Щоб одержати відповідь на се питане, треба-б старати ся 
слідити точнійше шлях тих досвідів у їх розвитку. Звертаючи 
ся з черги до сього питаня, хочемо вперед висказати кілька 
уваг про поняте досвіду у тій формі, в якій він нас близше 
ие обходити. 

§ 3. Асоціяція І „наставлене^ (ЕіпзІеІІипд). 

Середником, ш;о уможливлює раз одержаним вражіням ви¬ 
тиснути пятно на пізнїйшім розвитку чоловіка, вважаєть ся 
у першій лїнїї механізм асоціаційний. Дуже богато психічних 
появ, які мають право вважати ся витвором досвіду, можна 
пояснити як явища асоціаційні. Дотично одначе обсягу сього, 
що можна зробити зрозумілим при помочи понятя асоціації, нема 
згоди межи психольоїами. І саме в остатнім часі зачинають 
на ново дискутувати живіще на тему границь приміненя по- 
нятя асоціації. 

Істнують поза звичайним, традицією одобреним обсягом 
примінюваня асоціаційних законів дві области, які дехто на- 
магає ся прояснити при помочи понятя асоціації, одначе на- 
трафляє при тім на заміт вводжена асоціаційного пояснена на 
невластивий терен. 

Одну таку область творять прщі,еси думаня; істнують 
спеціальні туди приналежні явища, які нинї особливо творять 
предмет дискусії. Так на приклад залюбки дискутоване явище 
„завданя“ (АиГ§аЬе). Психольоїи добили 'ся до нього виходячи 
від експериментів над так званою звязаною асоціацією; і коли 
деякі з них намагають ся підібрати до сього явища при помочи 
понятя асоціації, стоять инші на становищи, що тут для пояс¬ 
нена не вистане сама асоціація, і що треба кликати в поміч 
ИНШІ чинники. В тім розуміню пробував на приклад недавно Кофка 
протиставити асоціації „детермінуючі тенденції" (йеіегтіпіегегкіе 
Тепйепгеп) як ті чинники, що грають ролю при розвязцї „зав- 
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дань“.^) Що одначе годї вважати противний погляд, який ста- 
раеть ся пояснити „завдане" асоціацією, вже цілковито пере- 
ноженин, сього доказок міркованя, які ї. Е. Міллер ирисвїічуе 
сій темі в своїй новій книжцї.^) Давний спір про те, чи ду- 
кане ножна звести на асоціацію, оживає ось так знов у новій 

^варіанті. 
Істнує дальше друга область, яка в богато точках сти- 

’Каєть ся з областю асоціації, однак здаєть ся творити верству 
психоїенетично глибшу від тамтоі. Вона обпинає переважну 

-скількість явищ, акин надаєть ся нинї звичайно назву „настав- 
лень“ (Еіпзіеііип^). Так наприклад поясняєть ся вплив, котрий 
иає черга, в якій підносить ся кілька разів один по другій 
два ріжні тягарі, на оцінку їх ваги при дальших піднесенях, 
„наставленєи“.^) Що ни при свобідніи асоціованю часои по- 
невільно задіїржуєио ся довше внутр якоїсь спеціальної области 
зображень, се також иає иати своє жерело в „наставленю" на сю 
область.*) Що ии ноти иузичного твору, залежно від роду уиі- 
щеного з початку ключа, граєио так або інакше і то не по¬ 
требуючи пригадувати собі безнастанно, який се був ключ, або 
що ни ті сані букви, залежно від сього, до якої вони належать 
нови, читаєно раз так, а раз інакше, се нає бути також ви- 

-слідом „наставлена“.®) 

Хоча, як се по части слїдно з самого уже вичислювана 
випадків наставлена, остають асоціація і наставлене у тісній 

-звязи, бачать себе деякі психольоїи приневоленими віддїлювати 
від себе строго оба сі понятя, і вважати механізм психофізич- 

’-ний, що функціонує тут і там, неідентичним. А всеж ісгнують 
згляди, які сильно промавляють за сим, що переважна скіль- 
кількість явищ зачислюваних до „наетавлень“ має структуру 
ідентичну з явищами асоціаційними. Так показує Лавра Оте- 
фенс на експериментальній дорозі, що закони, яким підлягає 

К. КоШіа: 2иі' Апаїузе йег Уогвіеііип^еп ипй іЬгег безеіге, 
Ьеіриі§, 1912. 

“) 6. Е. Мйііеі’: 2иі’ Апаїузе (Іег вейасЬіпізШйсікеіІ. III Теіі, 
.Ееіізсіїг. і. РзусЬоІодіе. Ег§-Ь(і. VIII. Ееіргі^, 191Б. 

О. Е. МііИег и. Е. Зсіштапп; ІТЬег сііе рзусЬ. Сггиікіїа^е (іег 
Уегд1еіс1іип§ §е1іоЬеііег СгетсЬіе. РЯіі^еі’з АгсЬіу. ВЯ. 45. Я. 1889. 

■ І. V. Кгіез: ІІЬег Яіе Еаіиг. о’елтіззег, тії Яеп рзусЬ. Уог-' 
§ап§еп уегкпіірйеп веі\'іппуог§ап^е. ЕеіІзсЬг. £. РзусЬоІо^іе. ВЯ. 8. 
Л. 1895. 

Кгіез: о. с. 
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наставлене при підношеню тягарів, згоджують ся з законам® 
асоціяції^); а се придає імовірности здогадови, що оба явища 

.вир’остають із спільного фізіольоіічного кореня. Як близько асо- 
ціяції стоять знов форми наставленя, розслїдзсувані Крісом,. 
свіднить факт, що всі випадки, які Кріе замислює до настав¬ 
леня, рівно добре зрозуміти можна як явища асоціяційні.^) А не 
інакше дїеть ся з сим родом наставленя, яке недавно описав 
Кофка як „утаєне наставлене".^ Воно інтересне тому, що 
йому приписують ролю при розвязцї „завдань", а тим самим, 
переносить ся його уже в область прояв думаня. Дїеть ся 
часто, що спосіб, яким ми розвязали якусь задачу, лишає 
в нас тенденцію розвязувати так само инші завданя, і то без. 
ніякого свідомого наміру з нашої сторони. Отже-ж Мілер по¬ 
казує, що можливе і таке „утаене“ наставлене пояснити асо- 
ціяційними законами. 

Таким чином творять ся основи до погляду, який відмов- 
ляеть ся прнймити для поясненя явищ наставленя якийсь окре¬ 
мий механізм і намагаеть ся звести ті явища до проявів аео- 
ціяційних. Поняте наставленя розпливаеть ся на тім становищи 
в понятю асоціяції. В міру одначе, як розширюють ся границі, 
серед котрих поняте асоціяції творить основу розуміня явищ, 
мусить і воно само приспособити ся до сього нового завданя. 
Мілер поясняє механізм завдань і наставлень при помочи ме¬ 
ханізму асоціяційного, бачить себе одначе при тім приневоленим 
нриймити як члени асоціаційних ланцухів не самі лиш зобра¬ 
жена в тїснійшім сього слова значіню, але також инші елементи, 
які він часто зове „способом поеєдєня“ (УегЬа11;ипдз\¥ЄІзе).*)' 
Із зображенем може війти, як справедливо завважує Мілер, 
у лучність асоціаційну не лише друге якесь зображене, а так 
само також певний спосіб поведена. Так може на приклад якийсь 
означений напрям нашої уваги, се значить якийсь означений 
рід її дїланя (поведена)^), або якесь означене поведене наших 

^) Ьаш’а Зіеіїепз; ІІЬег (Зіе ііюіог. Еіп8Їе11ііп§. ЕеіізсЬг. £. Рзу- 
сЬоІо§іе. В(3. 23. .1. 1900. 

2) в. Е. Миііег:. о. с. ст. 464 і сл. 
•'*) КоШїа: ІІЬеі’ Іаіепсіе Еіпзіеііип^. ВегісШ ііЬег 4еп IV Коп- 

§гезз £. ехр. РзусЬоІ. 1911 і 2иг Апаїузе Зег Уогзіеііип^еп и. іЬгег- 
везеїие. Ьеіриі^, 1912, ст. 319 і сл. 

о. с. 443 і сл. 
Миііег о. с. ст. 443. 
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оріанів мовних^) злучивши ся через асоціацію з якийсь зобра- 
женєи мати рішаючий вплив па хід обнови зображень. 

\ Ми переконані, іцо Мілер кажучи „способам поведена" 
у згаданім власне значіню брати участь як чинний. елемент 
у процесах асоціаційних, викриває через те чинник, який для 
творів асоціаційних має дуже велику вагу. І, як нам здаеть ся, 
нема потреби шукати - якихось особливих асоціаційних сполук,, 
щоби на них завважити діяльність сього чинника; навпаки 
участь його в асоціаційних творах поміж і побіч зображень 
е загальним правилом психічного житя. Воно в нашім житю 
душевнім щось зовсім звичайне і типове. Саме недостаточне 
узгляднене сього чинника буває причиною, що асоціаційне по¬ 
яснене не годно добити ся свого"^ повного права, і устояти ся. 
усюди там, де се по справедливости повинно-б діяти ся. 

. Ми хочемо сей наш погляд підперти кількома замітамн,, 
тому що опісля прийдеть ся нам вихіснувати його при пробі 
розвязки питана осудних почувань. 

§ 4. „Спосіб ловеденя“ як асоціяційний чинник. 

Основною прикметою психофізичного орґанїзму, завдяки якій 
входить він у взаємини з окружаючим світом, є його спосібність 
відповідати на ріжні подразнена якимось означеним способом, або- 
кажучи инакше, поводити ся ріжнородно в приміненю до ріж- 
нородности подразнень. Отсї роди поведена в чоловіка, по¬ 
дібно як і у звірят, по части вроджені. Прикладом такого вро¬ 
дженого способу'поведена у дитини буває звертане Голови в сто¬ 
рону, з якої дразнить її світло, ссучий рух уст під впливом 
діткненя туб і замикане долоні у відповіди на діткнене її. До 
сих вроджених сполук подразнена з поведенем навязуе досвід,, 
щоби їх згодом дальше розвивати та перетворювати. 

Такі комплекси зложені з подразнена і реакції заключають- 
у собі з правила психічні елементи: вражіня, почуваня і зобра¬ 
жена, яких повязанв\одначе находить пояснене лише в рамцях.. 
цілого психофізичного процесу, а не дасть ся зрозуміти як ви¬ 
твір самої тільки асоціації зображень. Так на приклад ланцух 
явищ, що зачинаеть ся діткненєи долоні, а кінчить ся замкне- 
нем пальців, містить у собі також психічні елементи, а саме- 
вражіня дотикові в подразненю і вражіня дотикові, суставові, 

Мііііег о. е. ст. 455. 
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І мязові в реакції. Порядок одначе, в якім вони чергують ся, 
має своє жереяо і своє основане лише у ранцях означеного 
рухово-орїанїчного поведеня оріанїзму, що е їх дідкладом. Се 
власне загальна прикмета. нашого психічного житя, що по¬ 
рядку психічних явищ не можна пояснити самим внутрішним 
механізмом душі. Вони творять завсїгди складову частину шир¬ 
шого, дальше йдучого дійства, з якого можна їх справді виаб- 
страгувати, без якого їх одначе не можна зрозуміти без останка. 

-З сеї точки погляду являєть ся оправданим становище сих 
психольоїів, що уважають неможливим обійти ся при поясненю 
психічних проявів самими тільки зображенами, а навпаки ба¬ 
чать у них вихідні точки, резідуа і кінцеві точки дійств, що 
обгортають увесь психо-фізичний орїанїзм. 

Деякі автори підчеркують при тім головно значіне фізіо- 
льоіічних, рухово-орїанїчних чинностий для психічного житя; 
до сих належить на приклад Рібо; він признає велику вагу 
у психічних процесах чинникови, який він зове тенденцією, 
добачуючи добру стороцу сього терміну в обставині, що може 
бути віднесений рівно добре до психічних, як і фізіольоґіч- 
них проявів і через те з гори вже натякає на їх взаїмну 
звязь. А суть тенденції добачуе Рібо у зачатім або у перепи¬ 
ненім руеї.^) 

Инші автори, як на приклад Лїпс, звертають більше увагу 
на внутрішну чинність, підчеркаючи вагу психічного „спо¬ 
собу поведеня" для душевного житя. 

Істнуе погляд, що згадані сполуки подразнена і реакції е 
витвором вправи, яка довершувала ся підчас фільоїенетичного 
розвитку чоловіка. Вправа, що довершуеть ся в онтоїенетичнім 
розвитку й яка е продовженеи попередньої, дає почин злукам 
но своїй сути ідентичним із тамтими. Мова, на скілько вона 
у чоловіка придбана в онтоїенетичні_м_розвитку, може послу¬ 
жити тут добрим прикладом. Дитина учить ся реагувати на від¬ 
повідне подразнене словом; а слово е зложеною цілістю; воно 
заключае в собі з одного боку складники, які звичайно зовуть 
зображеними, а які у дитини заступлені головно звуковим обра¬ 
зом слова. Одначе акустичний образ слова виступає з правила 

:в парі з напругою і з рухами знаряду мови (не з самими тільки 
зображеними сеї напруги і рухів), які знов спричинюють відпо¬ 
відні більше або менше виразні, а внутрішному досвідови тяжко 

1) КіЬоІ:: Р8\'с1ю1о§іе (іе8 8еп1ішеп1;8, РагІ8, Аісап, 1908. 
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доступні вражіня. Слово е для дитини говореним словом, 
-а таким остае воно на ділі і для дорослого чоловіка, без 
огляду на се, чи річ йде за слово вимовлене, чи лишень 
„подумане". По своїм питомим чертам не е воно чистим зобра- 
женем, а зложеним твором, який попри те, що зовуть зображе- 
нем у тїснїйшім значіню, містить у собі активне „ поведене“ 
■нашого психофізичного орїанїзму, рухово-чутєвий складник, який 
раз сильнїйше, а раз слабше обгортає зображене слова, 

„Поведене" грає при асоціяції і репродукції таких ком¬ 
плексів, яких приклад найшли ми у слові, важну роль. Коли 
асоціюють ся слова, то творить ся злука не лиш між самими 

/Властивими зображенями слів, але також між відповідаючим їм 
оріанїчно-руховими складниками слів. Знаємо, що часто власне 
ся друга злука спонукує обнову другого слова, коли появиться 
перше. Вимовлюване першого слова просто „наставляє^ нас на 
висказанє другого, при чім нема потреби, щоби аж зображене 
другого слова випереджувало рухи необхідні до висказаня. Слїдне 

■се найкрасше там, де ми вивчене „механічно" відтворюємо, ду¬ 
маючи при тім про щось зовсім инше. Знаємо також, як тяжко 
приходить' ся обновити, вивчений ряд слів, коли припинити при 
репродукованю рухово-чутеві складники слів, а старати ся обме¬ 
жити ся до обнови чистих зображень. 

Ми переочуемо дуже часто се орїанїчно-рухове поведене 
•ЯК чинник асоціяційний тому, що йому відповідають у свідо¬ 
мости тілько непостійні та тяжко вловимі кореляти і що через 
те він буває, так сказати-б, прикритий зображенями, що беруть 
участь у процесі. А ті скупі свідомі кореляти постійно нидіють 
іще в міру збільшена вправи, що одначе не значить зовсім, 
неначе-б чинник, що через них уявнюєть ся, ставав ся тим 
самим зайвий при процесі обнови. Навпаки, чим більше ме¬ 
ханізує ея наше поведене і тратить свій свідомий характер, тим 
воно робить ся більше успішне. Так ось мала репрезентативна 

■(свідома) вартість такого поведеня не применшує зовсім його 
ваги’ як асоціаційного чинника. 

Мова показує нам дальші приклади асоціаційних процесів, 
в яких попри властиві зображена велику роль грають чинники, 
котрих психічну сторону тяжко описати, а котрі проявляють ся 
радше як рід нашого „поведеня“ <*упроти дотичних зображень. 
Вони беруть велику участь у процесах, які граматика називає 

■флєксією та творенєм речень. 
Коли поданий іпйпШуиз якого слова, а ми творимо 
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$ НЬОГО на приклад форму першої .особи множини, то мусить 
те, що з податку подане, підлягти відповідній трансформації; 
закінчене слова, яке там находить ся, усуваєть ся, а на його 
місце приходить инше. То, що дїеть ся тут із першим зобра-. 
женем, має проте вигляд якоїсь чинности, якої ми докопуємо на 
першім зображеню, якогось поведеня, якого ми супроти нього 
придержуємо ся. Що правда, ми з правила несвідомі сього, що 
виконуємо таку чинність. При дійснім говореню ми анї не від¬ 
кидаємо свідомо укінченя інфінїтіву, анї не додаємо свідомо 
укінченя нового. Навпаки друга форма слова зчерговуе першу 
як щось уже від разу готове, а тільки готовий вислід, иеретво- 
рене Б новий вид зображене, зраджує, що довершила ся тут 
трансформативна чинність. Оставмо на разі осторонь питане' 
про суть сього трансфориативного поведеня, то на кождий 
випадок річ певна, що воно може війти як окреме звено 
у асоціаційний данцух. Коли ми на приклад стали відміняти 
дієслово, зачинаючи від першої особи однини, то творене даль¬ 
ших форм довершує ся автоматично, без усвідомлюваня собі- 
правил конюїації навіть тоді, коли йде про дієслово для нас 
зовсім нове. Чинність, що витворює форму для відповідної 
особи і числа, асоціює ся з анальогічною чинністю для форми, 
яка при відмінюваню її звичайно випереджує, а по части 
також і з самим уже місцем, яке визначене для неї у вивченім 
нами з граматики взірци конюіації. А що творене відповідної 
конюїаційної форми може обійти ся без свідомости дотичного 
правила, на те доказом факт, що й діти можуть від по¬ 
чутого перший раз дієслова творити самостійно влучні форми, 
хоч правила граматичні для них ще зовсім чужі. 

Насуває ся тут заміт, що непотрібно відкликати ся при 
твореню фори, про яке ми власне говорили, до якогось „пове¬ 
деня", якоїсь чинности. Бо се, що тут-дїєть ся можна би рівно 
добре порозуміти як продукт асоціяції зображень, а то як. 
асоціяційну сумішку (аззокіаііуе МізсЬшгкип^). Кождий, хто 
вчить ся’ говорити, чув ріжні дієслова у формі другої особи 
множини, у яких є однакове укінченє, супроти чого мусіла ви¬ 
творити ся асоціація поможи так відміненими дієсловами і пси¬ 
хічною констеляцією, при якій ся відміна мала місце. Коли 
пізнїйше верне подібна констеляція, яка одначе зустріне ся в иашійі 

Ч Порівняй до сього: МііПег о. с. ст. 498 і е.т. 
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/ 
свідомосги зі зображеяєи якогось нового дієслова, що має на собі 
инше укінненє, ході доходять до змішкн межа старими дієсловами 
і новим дієсловом, з сього. остатного удержуеть ся пень, 
а з таитих укінненє. Укінченєм поиередних дієслів заосиотрене 
нове дієслово являеть ся остаточним продуктом змішки. 

Сей процес представить ся простїйше, коли ми давні 
слова, що є взірцями при відміні нового, зредукуємо в гадці 
до одного. Коли в моій свідомости витворила ся асоціяція між 
„ви“ і „робите" і коли опісля слово „ви“ верне як один 
складник якоісь новоі психічної констеляції назад у свідомість, 
підчас коли' инші складники сеі констеляції пруть у-, свідомість 
на приклад слово „мирити", тоді доходить до змішки між словом 
.„мирити" і словом „робите" обновлюваним слівцем „ви", з дав- 
нїйшсго зображена задержуєть ся початок, а з останнього ко¬ 
пець; так творить ся зображене форми „мирите". 

Можна безперечно поясняти собі так сей процес. Не 
треба тільки забувати, що се радше образове унаглядненє 
процесу, як пояснене в строгім сього слова значіню. Дійсна 
змішка не може мати місця вже хочби із сеі причини, що 
перший складник, а саме зображене „робите", не мусить зовсім 
находити ся у свідомости під ту хвилю, коли має мішати ся. 
Процес, про який тут мова, ще на стільки більше зложе¬ 
ний, що годі в дотичних випадках вказати на якесь озна¬ 
чене слово, яке обновлюване через констеляцію- мало би керму¬ 
вати творенєм форми дієслова. Бо таке саме право до обнови, 
як слово „робите", буде мати з правила велика скількість инших 
слів, які передше серед подібних обставин були ужиті в тій 
самій формі. Тим, що стремить до обнови, не є отже якесь одно 
зображене, але цілий рій зображень. Всі вони беруть участь 
у зміщц'і, що правда лише „під порогом свідомости". 

Як видимо, таке пояснюване цілого процесу, яке бачить 
у ній обяв змішки зображень, куди більше поплутане та осно¬ 
ване на гіпотетичних елементах, як те, що толкує його поня- 
тєм „поведена". Ми вправ-или ся (привикли), так можна-б ска¬ 
зати на сім другім становищи, закінчувати в відповідних 
обставинах (на приклад у навязаню до слівця „ви") виго¬ 
ворюване дієслів такими рухами мовними, які відповідають, 
звукови „те". Обновлять ся колись опісля подібні обставини, 
то в нас виступить стремдіне покінчити виговір д'ієслова такими 
самими рухами мовними. Через актуал'ізацію сього стремл'шя 
одержує дієслово, яке саме серед тих обставин приходить ся 
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нам вимовити, дотиине властиве окіниене. Так ось стремлїнй 
до збереженя подібного способу поведена було би тим чинником,, 
в якім лежить у тім випадку суть річи. 

, Оба внсше пояснені становища, з яких можна розуміти 
флексійні явища, не виключають себе очевидно, але радше- 
взаїино доповнюють. При тім факт, що ті сані явища, які 
поясняють ся стремлїнєи до збережена способу поведена,, 
дадуть ся також, хоч тяжше, зрозуміти як прояви змішки, 
е доказом, що маємо тут у дійсности діло не з двома, лише- 
з одним механізмом, який залежно від обставин представляє 
ся нам раз із сього, а другий раз з иншого боку. Зображена,, 
як ми вже згадали, вміщені як інтеїральні частицї у від¬ 
носні способи поведена нашого орїанізму. Річ ясна проте, 
що закони, які управильняють рух зображень, мусять присто¬ 
сувати ся також іо ранців, в яких порушають ся способи на¬ 
шого поведена. 

Ми возьмемо з обсягу мови ще один приклад „поведена", 
більше зложеного як чинність флексії. Ми хочемо ще на сім 
прикладі показати, як близько сходить ся асоціація зобра¬ 
жень і асоціація поведень Коли говоримо на якійсь мові, тоді 
укладаємо слова речена одно по другім в відповіднім для 
дотичноі мови порядку. Та синтактична чинність відбуваєть сн 
звичайно зовсім „механїчно‘' без ніякої свідокости правила. 

Якже ж воно доходить до сього, що ми осягаємо мож¬ 
ність виповідати довільні слова якоісь мови у влучнім по¬ 
рядку речена^ не уставляючи їх при тім свідомо, хоч ми ви¬ 
вчили ся дотичного порядку речень не на сих, але на инших 
якихсь словах? Як се діеть ся, що синтактична чинність (син- 
такти'ше поведене) переносить ся з одних слів на другі? 
Можна очевидно розуміти і се явище в змислі-асоціяційної змішки 
зображень. Коли я почуз на пр. у німецькій мові богато речень, 
початих від „(Зазз", в яких підмет приходить по злучнику,. 
а присудок на конець, то через те вбило ся в мою па- 
мять кілька рядів слів, яких порядок відповідає конструкції 
раченя з „(іазз“. Коли опісля схочу висловити на німецькій 
мові гадку, яка мусить при вислові бути введена слівцем „йазз", 
то тоді підходять під поріг свідомости з одної сторони отсї 
черги слів, які давнїйше лучені були з сим слівцем, а з другого 
боку слова, конечні до висказу дотичної гадки, які не маюти 
ще якогось означеного порядку. Із помішаня тенденції до обнови 



ОСУДНІ ПОЧУВАНЯ 1 »НАСТАВЛЕНЯ« 15. 

одного й другого виходить речене з ,(іаз8“, упорядковане після 
граматичних вимогів. Тенденція, подана нами на другім місци, 
дає від себе потрібні слова, а друга накидає їм властивий по¬ 
рядок. Іменник, що е підметом нового реченя з „(Іа88“, входить 
на місце підметів із давнїйших речень з „(За88“, а дієслово, 
яке має творити присудок, вступає в місце давнїйших при¬ 
судків, ,при чім се притягане між новим підметом і старими- 
з одної, а новим присудком і давними з другої сторони, поя¬ 
сняєте ся обставиною, що іменник сае1;егІ8 рагіЬїі8 більше- 
схожий на инший іменник, а одно Дієслово на якесь инше діє¬ 
слово, як іменник на дієслово. 

Можна проте поясняти явище тут так само, як се було 
при флексії, у розуміню сумішки зображень, при чім одначе змішка, 
одержує в тім випадку ще більше зложений вид; можна також, 
одначе при пояснюваню прикладати більшу вагу до „способів 
поведеня“, при чім показуєть ся, що не лиш можливо розяснити 
явище також і з сеї точки погляду, лиш навіть, що воно так 
понимане стаеть ся подекуди лекше зрозуміле. Кожде слово 
є у живій мові вихідною та переходовою точкою ріжнородних 
поведень, чинностий, які від нього виходять і на нїм відгри-^ 
вають ся. І так іменник є осередком чинностий деклїнаційних, 
а дієслово конюїаційних.^) Перші остають проте з іменниками, 
а другі з дієсловами в асоціаційнім полученю. Коли ми тепер 
вимовляємо речене якесь у відповіднім порядку слів (на пр. в по¬ 
рядку реченя з „(іа88“), то чинности деклїнаційні та конюїа- 
ційні йдуть по собі в відповідно означенім порядку, і в тім по¬ 
рядку асоціюють ся. Коли опісля слівце „(За88“ завить ся у сві¬ 
домість, то поведеня (чинности) деклїнаційні та конюїаційні. 
стреміти муть до обнови у тім самім порядку, в якім вони ранЬше 
чергували ся по слівци „{іа88“. А рівночасно зображена слів^, 
що творять підклад тих чинностий, приспособлять ся до сього 
самого порядку тому, що вони як осередки відносних деклї¬ 
наційних чи конюїаційних чинностий будуть через них у до¬ 
тичнім порядку порушувані. Так стаеть зрозумілим, яким чи¬ 
ном і слова, яких ми ще ніколи не вимовляли у порядку такого- 
реченя, уставляюсь ся самі у нїм у дотичних обставинах. 

Бачимо при тім, що рухово-орїанїчний чинник, Який уже- 
при перше обговорених родах поведеня мав чималу участь,. 

До деклїнаційних чинностий ми НОЗВ'^ЛИМО собі тут причнслити. 
також долучуване приіменників до іменника. 
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ВХОДИТЬ такаяс у сї скомплїковані появи, і таким робои дохо¬ 
дить до значіня в обсягу, який, як се власне дїеть ся з рече- 
нями, причислюеть ся уже в область „думаня".^) 

Ми мусимо тепер задержати ся з черги коротко над своє¬ 
рідним способом, яким поведеня бувають видвигнені з памяти 
і піддержувані у функціонованю, бо сей спосіб викликає нерідко 
вражінє, неначе-б діяльним був тут механізм ріжний від асо- 

ціяції. 
Винайдене обновляючого мотиву (Кергойикііопзтоііу), який 

актуалізує поведене, здаєть ся не представляти в численних 
випадках ніякоі трудности. Так у аналізованім нами перше 
прикладі флексійного поведеня можна мотив, що заставляє нас 

.долучити до дієслова окінченє другої особи множини, добачу- 
вати у слівци. „ви", яке випереджз'є дієслово. 

Склад річи не. завсігди одначе такий простий і нерідко 
приходить багато тяжше вказати на мотив репродукції формо- 
чворчоі чинноети. Коли говоримо не речене твердяче, лише пи¬ 

тане, тоді слівце чВИ“ не конче випереджує чинність формотворчу, 
а противно часто слідує по нїм („бачили ви?“ а не „ви ба¬ 
чили"). Не можна отже вважати його в тім випадку репродук¬ 
ційним мотивом. Можна би хиба казати, що психічна консте¬ 
ляція в правді не покликала сього слівця у свідомість, одначе 
підтягнула його під поріг свідомоети (ввела його в стан гото- 
вости) і що воно з сього місця проявило свою чинність. Але 
тоді треба ще пошукати чинників, що мали-б його підтягнути 
у сей стан готовости. На приклад у реченю: „Діти, бачите ви?" 
можна частину репродукційного мотиву добачувати у слові „діти" 
о стілько, що воно має укінчеяе множини, а укінченя мно¬ 

жини іменників асоціюють ся з укінченем множини ДІЄСЛІВ. 

Сею обставиною було-б отже пояснене, чому ми ужите діє¬ 
слово вбираємо в укінченє множини,' а' не однини. Що од¬ 
наче ми з трьох можливих форм множини вибираємо як раз 
форму другоі, а не нершоі або третої особи, те мусить мати 
свою причину у .инших складниках психічноі констеляції. І так 
на приклад, коли речене дотичне вимовляє учитель до уче- 
ників у школі, то сим складником може бути зображене шкільної 
обстанови, серед якої учитель привик у тій власне формі про¬ 
мовляти. 

Порівнаіі з СИМ: ВііЬІег: Їа1;зас1іеп и. Рі’оЬІете 211 еіпег Рзл'- 
«Іюіо^іе сіег Вепкуоґ§ап§е, АгсЬіу £. й. §Є8. РзусЬоІо^іе, IX, ст. 86 і сі. 
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Зачинає ся речене від разу дієсловом, то тоді відпаде поміч, 
нку в попереднім случаю міг дати від се<5е іменник, а мотиву 
репродукційного слід буде шукати деінде. Винайдене його може 
в таких випадках бути о много тяжше, одначе в прінціпі воно 
може бути довершене на тих самих основах. В прінціпі, кажемо, 
бо точне і безгладно певне вказане чинників, що в якімсь 
конкретнім випадку творили мотив репродукції, можна ледви 
перевести. Обставина, що дотичне поведене може 'бути асоціа¬ 
ційно злучене з більшою скількістю зображень та інших поведень 
рівночасно, веде за собою наслідок, що в конкретних випадках 
не фуніуе з правила якийсь оден, означений елемент як репро¬ 
дукційний мотив, лиш радше роль мотивована є розділена на 
цілий ряд елементів, Щ ) попри се- -фунїують рівночасно також 
^к мотиви Для інших поведень і зображень. Так творить ся 
нерідко злуда, неначеб взагалі не було чинників репродукційних, 
які можна-б вважати відповідальним за актуалізацію поведеня 
і неначеб поведене удержуване було у своій фуякціі чинниками, 
незведимими на асоціацію, іїк звісно оден з сих чинників 
добачують деякі психольоіи у „наставлених". ^ 

Що слід розуміти через слово „наставлене", не легко 
вформулувати зогляду на обставину, що ріжні автори беруть се 
поняте не у тім самім розуміню. 

Мп виводили вже на вступі сего розділу, що е вказаним 
з ріжних зглядів признати в процесах' асоціаційних кроні 
зображеням чималу роль також чинникови, який нелегко зде- 
-фінїювати, на який ми одначе вказали на прикладах і — на¬ 
казуючи до мірковань Мілєра — назвали „поведенем" („Уег- 
Ьаиип£'88\уеі8е“). Колиж,тепер вчитувати ся в се, що на. при¬ 
клад Бец (ВеІ2) розуміє під понятєи наставлена, яким залюбки 
послугуеть ся, то зараз впадає в вічі, як дуже його „наставлене" 
зближене до сего чинника, котрий ми називаємо „поведенєи". 

Бец протиставляє „наставлене" „представленю" (зображеню), 
як спосіб, яким ми реаїуемо на якесь зображене, як „АШІийе", 
яку ми занииаеио зглядом него;- воно включає в собі рухово- 
оріанічні наслідсгва подразнень (усе те, у чім теорія Джемеа- 
.Іяніе добачуе суть почувань) разом з психічними корелятами 
тих наслідств, а поза тим іще дещо інше, що не легко описати, 
а що означають звичайно виразами такими'як ,,увага", „заці¬ 
кавлене" і пр.^) , 

1) \У. Веіг, Уоі’8(;е11ші§ и. Еіпзіеііип^, АгсЬіу £. й. §Є8. РвусЬоІо^іе 
В А 17. ст. 273 і сл. 
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Еоли Бец силкуехь ся заступити слово'„наставлене“ якимсь 
иншим словом, то не находить красшого як слово „поведене": 
„АІЗО ги іг^еікі еіпет ЕгІеЬпіз уегЬаІІ зісЬ. -тап іттег 
іг^еікіше. Пгкі йіезез УегЬаІІеп, йіезе Кеакііоп, йіезе АШ- 
Шйе ісЬ Ьіпіогі іттег тії йет \7огІ Еіпзіеііип^ 
ЬегеісЬпеп, іт Сге^епзаіг 2иг Уогзіеііип^...^) 

Споріднене Бецового „наставлене" із сим, що ми розуміємо 
під „способом поведеня", е отже очивидне. 

Спосіб, яким Кріс (Кгіез) характеризує „наставлене", трохи 
инший як у Беца, оба сходять ся одначе в иногих точках. 
Ріжниця лежить передовсім в тім, що Еріс сильнїйше під- 
черкуе недоступність наставленя для контролі свідомости, чим< 
Бец. Для Еріса є наставлене- „церебрильнии способом поведеня® 
(2егеЬга1е УегЬа11ип§з\¥ЄІ8е), про яке він переконаний, „що 
принайменше основної і для його функціонованя важної його 
частини годі шукати між явищами свідомости („йазз \¥епщзіепз 
йег луезепіНсЬе иікі Шг іЬг Еипкііопіегеп \уісЬіі^е Теіі пісМ 
іп ВелуиззІзеіпзегзсЬеіпип^еп §е8исМ \уег(іеп капи" ^). 

Наставлене має на погляд Еріса силу рішати про напрям, 
в якім має відбувати ся обнова зображень, само воно одначе 
не є асоціацією. Воно є „церебральною зміною", яка декотрі 
асоціаційні шляхи отвирае, а інші замикає, і має проте для ходу 
психічного житя значіне неначеб зворотницї зелїзничої; у певнім 
значіню стоїть воно отже понад асоціацією. 

Дальша характеристична черта наставленя лежить після 
Еріса іще у его легкій „відзивности" (АпзргесЬЬагкеіІ); його 
мож легко ввести в рух і змінити його напрям.®) 

Еоли тепер аналізувати приклади, в яких на погляд Еріса 
діяльним є наставлене, то показує ся, що діє ся тут так, як 
в обговорених нами передше прикладах з области явищ мови. 

Чи я ту саму пару букв „с1і“ вимрлю раз по італїйськи 
як звук „к“, чи іншим разом пб французьки як звук „ш“, за-. 
висить від сего, чи я „наставлений" на італійське, чи на фран- 
цуське. Чи я зі знаком „О" -злучу раз зображене „зеро“, чи 
иншим разом зображене „Охі^епіит", залежить від сего, чи 
я „наІЬтавлений" на математику, чи на хемію. Отеє випадки 
наставленя у розуміню Еріса, сего іменно, яке він описує близше- 

Ч о. с. Том 17. ст. 270. 
Ч о. с. ст. 27. 
Ч Кгіез, о. с. ст. 4. 
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як коннективне наставлене, тому що .воно рішає про се, 
котрий з двох чи більше психічних елементів, які е злучені 
асоціаційно з якимсь означеним иншим елементом і можуть б« ти 
через него обновлені, дійсно переступлять поріг свідомости. Йіе 
туть особливо о евеніуальність, де рішене про вибір між двома, 
чи більше можливими обновами довершує ся за одним так ска- 
затиб замахом не для одного елементу, лиш для цілого їх ряду. 
Ось так на приклад рішає нотний ключ, що стоїть на початку 
музичного твору, про -значіне не одного нотного знаку, а про 
всї нотки твору. 

Крісови не чужий факт, що рішене про напрям, в якім має 
відбути ся репродукція асіціонованих елементів, можна* зв(ідити 
знов на асоціаційні закони. -Коли зображене „А* е засоціоване 
і з „а“ і з „в“, то про питане, чи пізнїйше в данім випадку 
зістане через ,А“ обновлене зображене „а“ чи „в", рішає 
з правила психічна констеляція. Коли „А‘‘ завеїгди, коли воно 
було у парі з „а“, находило ся рівночасно в товаристві зобра¬ 
жена а’, а коли було у парі з „Ь“, находило ся в товаристві в’, 
то пізнїйше хід репродукції навязуючий до А залежати ме від 
сего, чи разом з ним виступить а’ чи в’; а’ і в.’ мають в тім 
випадку значіне асоціаційних „помічників(аззогіаііуе НіІГеп) 
в відношеню до елементів „а“ і „Ь“. Але Кріс переконаний, 
що спрямоване репродукції у випадках, які він нричислюе до 
наставлень, не довершує ся сим способом. Що правда, не доказує 
він, як на се звертає увагу Мілер, що асоціаційне толковане у сих 
випадках дійсно неможливе, одначе він дає пізнати причини, які 
склонюють його вважати такі випадки незводимими на асоціацію. 
Коли спробувати поясняти випадок з наставленем на відповідний 
спосіб читана нот таким чином, що у ключі нотнім ’добачувати 
меть ся асоціаційний помічник в повисше зясованім розуміню, 
то інтерпретація така здаеть ся розбивати ся о слідуючий заміт: 
Зображене ключа порішає, як ми вже згадали, напрям обнови 
не для одної нотки, лише для цїлого їх ряду; внутрішний досвід 
показує одначе, що ключ нотний зникає після означеня через 
нас єго роду з области свідомих психічних проявів, що ми 
одначе не оглядаючись на се, все дальше інтерпретуємо підчас 
граня чи співу нотки згідно з его вимогами. Видаєть ся отже 
невмісним, вважати ключ асоціаційним помічником при інтер- 
претованю отсих дальших ноток, коли єго зображене не супро¬ 
водить їх опісля. Сей момент має видно Кріс головно на тяиці. 
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КОЛИ каже, що сущної частини наставлена годї дошукувати ся 
ніж свідоиини проавани.^) 

Можна, що правда, наиагати ся вдержати асоціаційне по¬ 
яснене у тім випадку так, що кажеть ся зображеню ключа 
оставати у стані „лятенції® (Ьаіепггизіапй) і з сего місця 
виконувати репродукційний валив. Можна одначе взяти инший 
ще момент до помочи, а саме перенести відповідальність за 
напрям репродукції у дотичних випадках з „чистих® зображень 
на' ті елементи, які в виді Бецового „наставленя" супроводять 
зображеня, се єсть на „ поведена 

Та ми вже передше говорячи про явища мови завважили, 
що поведена власне з приводу своєї спосібности входити в асо¬ 
ціаційну звазь з численними иншими поведенами і зображенями, 
доходять до спроможности, удержувати ся у фунїованю постійно 
через довший час при помочи численних раз враз змінюваних 
чинників, через що як раз виходить злуда, неначеб не дїалось 
се силою асоціативного механізму. Еожда мова обіймає, мно- 
жество поведень, що творять питому для неї флєксію та порядок 
речена. Коли ми знаємо дві ріжні бесіди, то у нас істнуе тим 
самим спосібність актуалізувати відповідно обставинам дві ірупи 
таких поведень. Котра з них ввійде в рух, залежить від сего, 
на котру з обох мов ми „наставлені®. Коли ми на приклад 
зачали говорити по французьки, тоді актуалізують ся поведеня 
питомі французькій мові, одна за другою, автоматично, без ко- 
нечности усвідомляти собі все наново, що хочемо говорити 
французькою, а не німецькою мовою. Дїєть ся тут отже подібно 
як у Крісовіи прикладі ключа нотного. 6 одначе злишним 
покликати ся в тім случаю на „церебральну зміну®, щоби зро¬ 
зуміти явище. Бо ріжнородні поведеня, питомі французькій мові, 
стикають ся раз у раз між собою і зі зображенями француських 
слів підчас нашої науки француської мови; через те всі вони 
остають між собою у асоціаційнім повязаню і служать собі вза- 
їмно як асоціяційні помічники. И тому не дивниця, що коли раз 
кілька елементів сеї великої ірупи дійде до актуалізації, вводить 
ся тим самим в рух ціла ірупа і стаеть ся на довший час міро- 
датна для напрямку репродукції. 

Коли ми володіємо не лиш мовним, але також і письменним 
боком якоїсь мови, то тоді й поведеня, що ведуть до відчитана 
букв, належати муть у одну або у другу ірупу, о скільки йде 

^) Порівняй до сего цитат з розвід.си Кріса ст. 18 сеї праці. 
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О букви, питомі включно одній чи другій мові. Зогляду; на се 
вони • піддержувані через ияші елементи їрупи в чинности, 
і самі від себе взаїмно піддержують дот/чну їрупу в дійство- 
ваню. Так воно холкуеть ся, що ми наставлені раз на фран- 
цуську чи італійську мову виговорюємо ті самі букви „сІі“ раз 
як вИі“/ а другий раз як „к“, не послугуючи ся свідомо ніяким 
правилом. Факт, що ми під сей сам оптичний образ слова чи 
взагалі оптичний якийсь знав підкладаємо раз се, а раз инше 
значінє, зависимо від наставленя, належить до сего самого роду 
появ і допускає таке саме толкованє. 

А як поведена можуть дізнавати спонуки з боку зображень, 
то дієть ся се також у відворотнім напрямі. Що правда, 
з огляду на факт, що ті самі поведена з правила злучені 
з ріжними зображенами (ріжні іменники і дїєслови можуть мати 
однакову відміну), може дане поведене призвати у свідомість ледви 
якесь уже означене зображене, воно може одначе зрушити 
цілу їрупу зображень словних, на яких воно давнїйше відбувало 
ся. Через се можуть дотичні слова лекше переперти репродукцію 
як слова, котрим ті поведена чужі, чим також по части. пбясняє 
ся факт, що нам, коли ми зачали говорити якоюсь мовою, ми¬ 
мохіть насувають ся па гадку слова дотичної мови лекше як 
слова мови другої. А се поява, яка відповідає „диспозитивному" 
наставленю у Кріса.^) Таким способом можна отже довший 
тривок поведеня і разом з сим ограниченє репродукції на якусь 
замкнену їрупу зображень погодити дуже добре з законами 
асоціації. 

Те саме відносить ся й до инших, Крісом наводжених 
особливих прикмет наставлень, а саме „легкости" (ЬеісЬІідкеіІ) 
і скорости (8сЬпе11і§кеіІ), з якою наставленя можуть зміняти ся. 
І вони не стоять на перешкоді асоціативному поясненю явища. 
Треба тільки мати на тямцї момент, який ми перед хвилею 
обговорювали, а саме, що в дотичних випадках повторюють ся, 
так як воно дїеть ся у проявах мови, ті самі поведеня на великій 
скількости ріжних елементів. Через се поведеня отсї осягають 
дуже високий степень вправи,, яка уможливлює їм скоро в разі 
потреби увійти в чинність і опісля уступити місце иншим. 

При обговорюваню наставлень ми рбертали ся головно 
в области явищ мови, тому, що явища, про які нам йде, 
можна тут вигідно розслїджувати. Те одначе, що ми там бачили. 

Кгіез, о. с. ст. 14. 
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ВІДНОСИТЬ ся й до инших царин психічного жита. Те, дір чого 
довели нас міркована над ^поведенни", находить своє приміненє 
й поза сферою мови; і там стрічають ея „наставїеня“, які мож 
порозуміти на сей сам спосіб. 

Випадає тут згадати, що випадок, де одно зображене здаєть 
ся рішати про репродукцію цілої їрупи зображень, пробувано 
розяснити понятеи асоціації комплексів (Котріехаззогіаііоп) 
Що один елемент прикликує нараз цілу їрупу у свідомість, 
походить, як кажуть деякі іісихольоін, звідси, що ті елементи 
вяжуть ся з собою в комплекси. А наш механізм асоціаційний 
є сего рода, що його змаганєм е відтворювати цілі комплекси, 
а не поодинокі елементи. При чім суть комплексу лежить у тім, 
що елементи не стоять з окрема поруч себе, лиш що істнують 
нитки, що йдуть від елементу до елементу і вяжуть їх у цілість. 

Не наше завдане входити тут близше у питане асоціації 
комплексів. Всеж таки сконстатуемо, що коли шукати за отсими 
нитками, що вяжуть елементи комплексу в одно і позволяють 
йому репродукувати ся як цїлости, то натрапляеть ся у першій 
мірі як раз на сей чинник, який ми назвали „поведенеи“. 

Тут належить дискутований часто приклад мельодії. При¬ 
чину, чому иельодія творить єдність, добачуе дехто в обставині, 
що поодинокі тони мельодії двигають на собі спільно одну 
форму (безіаіі), яка із них творить ся; і отея форма має бути 
злучником елементів. На кождий випадок одначе форма не 
е виключним, чинником, що звязуе психольоіічно з собою тони 
йельодії і спричинює перехід від одного до другого. Чергу 
зображень тонів співаної чи граної мельодії супроводжує орїа- 
нїчно-руховий процес, який, коли точнїйше звернемо на него 
увагу, зраджує себе вражінями напруговими та дотиковими, які 
при співаню льокалїзовані головно у знарядї голосовім, а при 
грі у руці. 6 звісне з досвіду, ЩО' се орїанїчно-рухове ДІЙСТВО 
може так само, як анальоїічне дійство при мові, зиеханїзувати 
ся так, що виразне зображуване поодиноких тонів стаєть ся 
майже злишним для його перепливу. Доказом на се приклад 
численних пянїетів, які твір написаний в акордах грають 
з памяти, не послугуючись при тім зоровим пригадом нотного 
тексту, а які не в силі також покористувати ся при тім аку¬ 
стичним пригадом твору, бо не достає їм зовсім спосібности 

ОМо 8єі2, ПеЬег (Зіе (Зезеіге йез §еог(іпе1;еп Вепкуегіаиїез. 
Зіий^агі;, 1913. 
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представити собі акустично акорд, обіймаючий більшу скількість 
тонів (що у музиків не рідко лучаеть ся). Серед тих обставин 
обнимае музична репродукція більше тонів, чим може їх бути 
психольоїічно обновлених у виді зображень. Річ ясна проте, що 
влучну гру годї звести в тіл випадку без останка на влучну 
репродукцію зображень тонів. Радше самі рухи граючого е тими 
елементами, які засоціовані з собою уможливлюють влучну ре¬ 

продукцію твору. 
Подібно дїеть ся при співаню мельодії, хотя роль рухового 

чинника не слїдна тут так виразно. І тут супроводжае рухово- 

орїанїчний чинник тони мельодії, і що є важне, виповняє собою 
також переходи вік'одного тону до другого, тому, що орїани 
голосові не в силі нагло змінити положеня, що відповідає одному 
тонови, але мусять довершувати його у тяглім переході. Се сей 
процес, який усвідомлює ся нам як підношене, зглядно обни- 

жуване голосу, як хід в гору або в долину. А при переході 
від тону до тону маємо не лиш якусь тяжку до описаня сві¬ 
домість, що виконуємо крок, а „відчуваемо“ якось рівночасно 
величину сего кроку. Ми чуємо се якось, чи в нас напружене 
мязів орїану обмінюєть ся ще більшим нанруженем чи противно 
звільненем. 6 тут якесь поведене переходу (ІІЬегдап^зуегЬаІ- 
Іипдзіуеізе), яке проявляє себе на внутр „переживанєм пере¬ 
ходу" („ІІЬег^ап^зегІеЬпіз"). 

Ся обставина о стілько важна, що отсї „переживана пере¬ 
хідні", які значать великість кроку від тону до тону, остають 
такі самі й тоді, коли мельодія змінить скалю. Ті поведеня пома¬ 

гають проте вдержати інтервали тонів мельодії і при зміненій 
вихідній точці порядку тонів. 

Так ось можна віднайти ^ области зображень тонів чин¬ 
ники того самого рода, як ті, що є діяльні при явищах мови. 
Можна отже і тут відкликати ся до сих чинників, щоби „на¬ 

ставлена", які трафляють ся в еїй области, пояснити при їх 
помочи як явища асоціаційні. 

Музик, що грає кусник нотний, менше дбає про се, щоби 
інтерпретувати влучно кождий значок нотний згідно з примі¬ 
щеним на вступі ключем, як радше про се, щоб добре трафити 
інтервал, ведучий від тону до тону; а сей остає прінціпіяльно 
такий сам для двох якихсь ноток без огляду на рід ключа; 

1) Ся можливість пояснювапя не чужа Крісови; він опрокидує її 
без оЄновнїіішої критики. 
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так ноже музик виконати крок означений інтервалом зовсї» 
влучно, не перевівши передше відповідаючої ключеви інтерпре¬ 
тації обох значків» Щоби отже зрозуміти факт, іцо музик, раз- 
наставлений згідно з родом ключа, грає поправно цілий кусник, 
не думаючи безпереривно про ключ, є навіть злишним прини- 
мати утаєне дїлане його з під. порога свідоиости; він дасть, 
ся при узглядненю згаданого чинника дуже добре погодити 
з законами асоціації. 

Те, що ми старали ся зясувати на прикладі мови та мельодії, 
відносить ся „тиіаііз тиіапйіз" і до инших областий зображень,, 
хоча вказане на одвітні „поведена* тут нераз тяжше, тому що 
їх психофізичні складники не всюда однаково маркантно зазна- 
чують ся. І тут можна найти при точнїйшіи розгляді сей еле¬ 
мент, що вставлений поміж властиві представлена творить ніж¬ 
ними перехід. 
; Так можна сконстатува-ти сей чинник як посередник при 
репродукованю пар зображень, що як члени певних для льоїіки- 
важних відношень лежать в основі процесів думаня. 

Коли ми переходимо від зображена чогось великого до 
чогось малого, то, як показуєть ся, перехід сей зазначуеть ся 
якось у психіці. Ми цілим нашим єством застосовуємо ся якось 
до сеї зміни, неначе применшували би і звужували при ті» 
себе самих. При переході в противнім напрямі слїдне противно 
якесь внутрішнє поширене, якийсь хвилевий приріст нашого я. 
Перехід такий заключає з правила у собі також емоціональний' 
складник, який тоді стаєть ся особливо замітним, коли члени 
противенсра велике — мале приймають крайні форми. .Іїпс- 
говорить тут про квантитативні почуваня. Рівночасно процес 
зазначуе себе рухово о стільки, що ми зглядои великих предметів, 
звикли инакше поводити ся як зглядом малих. Обоє вони вима¬ 
гають иншого способу огляданя їх хватаня. Зміні членів сего 
противенства відповідає проте також переміна поведеня, на 
якій то зміні основуєть ся як раз „переживане переходу*. 

А що цілість є більша як її частина, то подібне поведене су- 
проводжає також перехід від цілости до частий; також важний для 
льогіки перехід від надрядного до підрядного, від §епи8 до зресіез; 
і на відворот містить в собі з тих самих причин подібний складник. 

Колиж ми таким чинникам признамо роль в перебігу пси¬ 
хічних процесів, то мусимо тим самим признати їм участь і при 
репродуКованю тих процесів, так як зробили ми се відносно- 
допередно обговорених нами поведень. 
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При обнові двох чи більше зображень накагають ся не 
тільки вони самі дістати ся у свідомість, а істнує попри се- 
також завсїгди стремлїнє повторити поведене, яке зберігали ми 
при першій їх появі і яке творило перехід від одного зобра- 
женя до другого. Коли обставини е сего рода, що одно і друге,, 
се єсть зображене і звязуюче їх поведене не може рівно¬ 
часно перебити ся у свідомість, то можуть відповідно обставинам, 
зображена відділити ся від переживана переходу і без них, 
дістати ся у свідомість, але можуть також навідворот бути за- 
пиненими зображена, а тільки само пережите переходу може пере¬ 
могти перепони і дістати ся понад поріг. Се переживане побуджує: 
очивидно всі елементи, для яких переходу воно е характери¬ 
стичне так, що у вислїдї місто стремлячої з початку до обнови 
пари зображень обновить ся инша, така одначе, якої стріча 
характеризуеть ся подібним переживанем. 

Сим способом можна толкувати механізм розвязки ,,завдань" 
в розуміню ї^аіі’а. Коли ми кілька разів довершили переходу 
від зображена надрядного до підрядного, тодї поведене харак¬ 
теристичне для чергованя у нашій свідомости того рода зображень 
переходить в стан сильного розбуджена зглядно персеверації 
коли тепер якесь довільне зображене передістанеть ся у сві¬ 
домість, то отеє поведене дїлати ме в тім напрямі, щоби викли¬ 
кати у свідомість друге зображене, що разом з першим основує 
таке саме переживане переходу, а тим самим остае до него- 
в подібнім льоїічнім відношеню.^) 

Дійство таке може бути супроводжене свідомою волею, в ко¬ 
трім то випадку говоримо про намірену розвязку завдана; або- 
се може дїяти ся без свідомого наміру; е се той випадок, в ко¬ 
трім Кофка говорить про „утаєне" наставлене. 

Звісний добре з досвіду випадок персеверації поведена,, 
що детермінує по части рід відношених зображень, а передовсім 
їх чергу, се випадок персеверованя в нас якогось означеного- 
ритму. Во ритм, розгляданий з психо-фізиольоїічного боку, е як. 
раз „поведенєм" в повисше обговоренім значіню. 

Коли нам вбив ся у тямку якийсь ритм (на приклад рита 
якогось вірша), то він бере на якийсь час в свої руки напрям 
репродукції слів, перепускаючи лиш ті з них у свідомість, що- 
підчиняють ся сему ритмови; таким чином ми е мимохіть спо¬ 
нукані „говорити віршои". в нас істнує тодї „утаєне настав- 

Порівнай до сего: МііПег, о. с. ст. 379. 
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ленє“ на отсей рити. Але ми можемо підлиняти сей процес 
також нашій волї; в тім случаю стоїмо перед завданеи“, яке 
розвязуємо „з наміром". 

Ми заналїзували до тепер кілька прикладів з области пси¬ 
хічних явищ, щоби задемонструвати на них участь чинника, 
названого нами поведенєм, у психічнім житю, і рівночасно вка¬ 
зати на се, яку він має вагу для проявів, які зводить ся зви¬ 
чайно до асоціяції зображень. Чинник сей, особливо руховий 
його бік, не е для исихольоґії нічим Новим. Згадуеть ся про 
него у тих розділах психольоїії, де мова про рухи; там кон- 
статуеть ся також, що елементи рухові можуть вязати ся 
у ланцухи. Тільки що говорить ся у тих випадках радше про 
вправу та призвичаєне як про асоціяцію, котру то підносить ся 
до зображень. Оіначе сей чинник перенизує процеси, яким під¬ 
лягають зображена, у такій великій мірі, що годї його виелїмі- 
нувати цілком з зображень. Чим більш тепер, як ми се власне 
робили, підчеркуеть ся участь рухово-органічного чинника 
в дійствах асоціяції та резолюції, тим заиітнїйшою стає звязь 
асоціяції зображень з процесами, що обіймають цілість психо¬ 
фізичного орґанїзиу. Бо асоціяція зображень є лиш спеціальним 
випадком вправи, чи там призвичаєня взагалі, яке поза область 
зображень сягає в дальші та глибші почва психофізичних дійств. 

§ 5. Осуд і наставлене. 

Ми нарочно представили вперед точнїйше обстанову (Таї- 
Ьезіаікі), так як вона на погляд Кріса має місце в поведенях. Бо 
коди з черги розсліджувати обстанову, яка заходить у випадках, 
котрі Майнонї кладе в основу понятя осудних почувань, то по- 
казуеть ся, що оба випадки мають нео дно-спільне. Інтересно 
помітити, що Кріс та Еренфельс характеризуючи обстанову, пер¬ 
ший при наставлених, а другий при почуванях осудних, роблять 
се дуже подібним способом. 

Як ми се показували у попередній статі, признає Ерен¬ 
фельс осудови силу, надавати зображеняи (через влученє їх 
у еубєктивну дійсність) живість та збогачувати їх зображе- 
нями ’побічними (МеЬепуогзІеІІипдеп) і вражінями вітальними^), 
що не остає без впливу на почуваня. 1 як знаємо дальше, 
опрокидує Еренфельс при тім погляд, неначеб можна вплив 
осудів на хід зображень порозуміти як обяв вправи. Шн каже: 

Яро ріжницю між почуванями осудними і представними, ст. 
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„Шетії ййгйе йіе Шгкзашкеіі йег Іігіеііе аиГ йеп Уогзіеі- 
Іипдзуеііаиі' сЬагакІегізіегІ зеіп. 8іе §е1і1; іттег йЬег йеп 

еіпег Еіп- ойег АиззсЬаІІипд іп йаз ойег аиз йет Саи- 
за1§е\УеЬе йег зиЬ]екІІУеа 'УУігкІісЬеік.. ІІЬег йіе рЬузіоІо^ізсЬе 
бгипйіа^е (Зез безеїгез ізі еіпе ^ІеісЬ ууаЬгзсЬеіпІісЬіе игій 
паїїеііе^егкіе НуроШезе ше Ье2й§;1іс1і йег геїаііуеп бШскз- 
£бг(3егип§' пісМ аиґхизіеііеп. Киг зоуіеі капп аіз \уа1іг- 
зсЬеіпИсІї ЬеЬаирІеІ \уег(іеп, (іазз (Зіе ЬеІгеГґепсіеп рЬузіо- 
1о§ізсЬеп Уог^аііз'е УеічуапйзсЬаЙ тії (іеп^епщеп йег Шг- 
кип^еп йег &е\Уд1тип§ ги^гипйе Ііедеікіеп хеідеп хуєгйєп... 
Вепаосії каші дез Найеп - йег РЬапІазіе ап йет Саизаі- 
§е\УеЬе йег 8иЬ^ес^іуеп Шгкііеіікеіі р1іузіо1о§ізсЬ пісіїї 1е- 
йі^ИсІї аіз еіп Веуог2и§еп (іег „аиз^еіаіігепеп Сге1еі8е“ 
Ьеігасіїїеі \уегс1еп; уіеІтеЬг зсЬеіпІ йет йег Еіпзсіїаііип^ іп 
(Зіе 8иЬ^ес^іл^е Д^ігкіісіїкеіі епІзргесЬеікЗеп рЗіузіоІо^ізсІїеп 
Уог§'ап§' ЗііеЬеі (Зіе Коїіе еіпез ^¥еісЬепзІеИегз гпгпкоттеп, 
луеЗсіїег (Зигеїі еіпеп §е1іп(3еп Вгисіс ((Зег теізіепз, аЬег пісіїї 
іттег, (Зигсії (Заз Пгіеіі Ьезогді \уіг(3), (Зіе ІоІ^епгеісЬзІеп 
УегзсЗііеЬшідеп ^ІеісЬзат гпт Еіпзсішарреп ги Ьгіп§еп 
уеґта§.“^) 

Ми бачимо отже: порівняне зі зворотницею, яким посдугуе 
ся Кріс, щоби засувати своєрідну породу наставів, насуваеть ся 
також Еренфельсови як влучне унаглядненє механізму дїланя 
осудів. А коли Кріс підчеркнув легкість та скорість, з якою 
наставлене спроваджує далеко ідучі наслідки в психічнім житю, 
як його особливу черту, то Еренфельс говорить зовсім подібно 
про „важкі у наслідки пересунена", що „неначе заскакують" 
по легкім натисненю. 

Діспропорція між ап1есе(3епз і соп8е^иепз, се отже 
сей момент, що витискає окреме пятно зарівно на наставленю, 
як на осуді. При тім се в ірунтї річи та сама можлива інтер¬ 
претація явищ, проти якоі оба автори застерігають ся. Кріс 
замічає, що наставлене не стоіть близько асоціації, не хоче 
однак признати ідентичности їх обох; Еренфельс замічує, що 
„влучене" (Еіп8с1іа11ип§‘) в тканину дїйсности“ є споріднене 
з появами призвичаєна, заперечує одначе ідентичности обох 
явищ. А що призвичаєне та асоціація зі собою тісно звязані, 
бо оба е проявами вправи, то бачимо, що се та сама можливість 
пояснена явищ, яку оба автори відкидають. 

СІ1Г. V. ЕЬгеп£еІ8, 8у8Іет (іег ^УегМЬеогіе. Всі. І, ст. 247. 
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Представлене стану ріни при наставленю і при осуднім 
понуваню, так як ми найшли його и Еренфельса і Кріса, робить 
нас уважними на схожість обставин у обох випадках, яка ш:е- 
більше виходить на світло через факт, ш;о Кріс сам звертає- 
увагу на звязь між знанеи (яке саме висловлюеть ся в осудах) 
і наставленеи.^) 

Схожість обстанови в обох випадках виступає ще більше,, 
коли ми явище, яке е для Майноніа вихідною точкою при по- 
нятю осудних почувань, вставимо у рамці цілого психофізич¬ 
ного процесу, з якого його виділено. Коли ми розглядаємо 
цілість психічного стану так, як вона представляеть ся у ви¬ 
падку, коли ми про щось переконані, в протиставленю до ви¬ 
падку, де нам не дістає сего переконана, то показуєть ся, що 
окремішність обох случаів зазначуеть ся не тільки внутр области 
почувань, лиш що істнованє або неістноване якогось переконана 
дотикає психофізичні процеси в цілій іх обсаді. А коли є оправ¬ 
даним говорити про осудні почуваня, то мож говорити у тій 
самім змислі про осудні зображена, осудні суди, осудні бажана, 
осудні постанови і т. д. Бо як є почуваня, які не появили ся 
би, коли би не було одвітного переконаня, то так само лупають¬ 
ся зображена, бажана, рішена і т. д., яких поява є обусловлена 
істнованем якогось переконаня. 

Що осуди можуть мати основою инші осуди, се факт добре- 
звісний психольоііі міркованя. А що дальше ми сего тйьки 
можемо серіозно хотіти, в чого можливість ми переконані, 
се також факт звісний добре психольоііі. Що дальше поява, 
зображень і вражінь зависима в деяких випадках від істнованя 
відповідного переконаня, на се здасть ся також вказувати псн- 
хольоїічний досвід. Пригадуємо собі, що Еренфельс у тій саме 
обставині добачуе жерело осудних почувань,.?) 

Та ріжниця психічноі обстанови в случаях істнованя. 
і неістнованя якогось переконаня допускає ще иншу характе¬ 
ристику. Ми поводимо ся, так можня сказати, зглядом річи 
або факту з правила инакше, коли ми віримо в іх дійсність,, 
як тоді, коли ми отсю річ чи факт без відносноі віри „лише 
зображаємо". Коли я вірю, що предмет, який порушає ся в куті- 
комнати се небезпечний звір^^ тоді я держу себе постійно на. 
осторожности перед ним, иоі очн і взагалі ціла моя увага по- 

Кгіез о. с. ст. 21. 
Ся статя ст. 26. 
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яевідьно звернені на него, якесь напружене захоплює мою душу 
і цілий мій оріанїзм, між тим як я безперестанно готовий тікати 
перед ним або боронити ся. Инші вражіня, які намагають ся дістати 

•ся на поле моеі свідомости, находять дорогу замкнену. А коли я 
лиш тільки представляю собі, що дотичний предмет е щось не- 

■безпечне, не маючи сам віри в се, тоді відсутний е також острах, 
відпадає дальше примус вважати на предмет, а також напружене 
мязів і готовість оборони чи утечі, взагалі ціле попереднє 
поведене “. 

Коли я вірю, що на земли лежить дорогоцінний предмет, то 
в мене безпосереднє проявляєть ся стремлїнє зігнути ся та підой- 
мити його. Коли у се не вірю, а лиш тільки се собі зображаю, 
то тоді відпадає і се стремлінє, а коли воно й е, то таке слабе, 
що ледви можна його помітити. Можнаб отже в тім самім змислі, 
в якім Майноні говорить про осудні почуваня, говорити про 
„осудні поведеня" і протиставити іх „представним поведеням.*' 

, Вертає так ось і тут сей оріанічно-руховий чинник, якому 
ми передше присвячували нашу увагу. Що більш мож навіть ска¬ 
зати, що ріжниця, о яку йде нам в тім моменті, найбільше замітна 
як раз в области сего чинника. Та ми бачили вже передше як 

•близько „поведеня“ стоять побіч наставлень. І дійсно можна на 
приклад сказати цілком добре, що віра в правдивість якогось 
предмету викликає в нас зовсім инше ,, наставленезглядом него 
як „само лише зображене“ сего предмету. Таким чином стаємо на 
новій точці погляду, з якоі можна порівнати вплив осуду на хід 
психофізичних дійств з появами наставлень. 

Річ ясна, що вичислені дотепер наступства переконаня (віри) 
не мусять виступати кожде про себе з окрема, але що вони мо¬ 
жуть лучити ся між собою так, як воно звичайно й дієть ся. Так 

•було в випадку поведеня зглядом предмету викликаючого острах, 
який ми передше наводили. Випадок, де вплив переконаня замітний 
виразно лиш у якійсь одній вузко відграниченій сфері свідомости, 
є отже випадком граничним. Як такий мож власне вважати осудні 
почуваня. До понятя сего доходить ся або так, що при розс.ліді 
наступств осуду ограничить ся на саму тільки емоціяльну область, 
абб також так, що возьметь ся під згляд якісь грайичні випадки, 
де отсі наслідки легко замітні лиш у области почувань, між тим 
як вони деінде майже не слідні. 

В житю здійснюєть ся найчаетійше як раз відворотний 
випадок, сей іменно, де наслідки переконаня (як противенства 
до самого лише зображена) маркантнійші серед инших областий 
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ПСИХІЧНОГО житя і тільки мало впливають на почуване. Наше 
„поведене") наше дїланє є у першій мірі тим чинником, пі,о за- 
висить від переконань. 

Ціле наше буденне житє довершуєть ся безупинно під зало^ 
женем певних фактів, в які ми віримо. Так урядник іде до бюра 
вірючи, гцо воно нині істнуе так само як істнувало вчера; він 
понехав би сего дїланя, колиб не було в него сеї віри. Під ана- 
льоіічнии заложенеи іде по бюрі до ресторану, вертає домів і т. д. 
Що між тисячними переконанями, які він має ,і які він засвоює 
та, які раз в раз кермують його поведенєм*), стане одно для него 
жерелом приємности чи смутку, се радше виїмок, як правило. 

Коли отже почуванє осудне творить лишень одну сторону, 
один відлоиок далеко ширшої обстанови, то є річию зрозумілою, 
П];о питоменности сеї обстанови не рівнодушні і для осудного по- 
чуваня. Анальоїії істнуючі між осудним поведенєм і наставою нн 
є таким чином без ваги і для сего почуваня. 

Ми отже вертаємо знов до прослїджуванє сих анальоїій. 
' Достроєне до осуду поведеня чергуєть ся з поведенєм до- 

строєним до „самого тільки зображена" так само певно і скоро, 
як дїєть ся се з наставленями в розуміню Кріса. Поведене таке 
є також в силі, коли раз якісь обставини ввели його в рух, 
вдержувати ся так само довго і певно, як дїєть ся з наставленями. 
Можна й тут також найти приклади, що схожі на Ерісовий при¬ 
клад коннективного наставлена. Як при тексті нотнім ті самі 
нотки викликують , два зовсім окремі способи гри зависимо від роду 
приміщеного на вступі ключа, так. само заставляють нас ті самі, 
почуті нами речена, поводити ся в зовсім инший спосіб зависимо 
від сего, чи ми віримо у зміст сих речень, чи нї. Коли на при¬ 
клад чуємо ті слова з уст актора на сцені, то не признаючи 
їх змісту дійсним, поводимо ся в реакції на них зовсім инакше, 
як колиб ми слова ті почули серед обставин, що наказувалиб 
нам брати їх як правду. І так само не мусимо ми, подібно 
як се було з мельодією відносно ключа, пригадувати собі безна¬ 
станно, що се, що чуємо або бачимо, правда зглядно неправда; 
відповідне поведене здаєть ся вдержуватись автоматично. Так на 
приклад у театрі ми не муеимм постійно усвідомляти собі, що те, 

, Мп беремо тут слово „поведене" у ширшім трохи значіню як 
передше, обіймаючи тим словом не Сам лише рухово-органічний чинник, але 
й инші наступства переконань, отже й зображена, осуди, рішеня і т. д. 
Там де слід буде ужити слова „поведене" у тїснїйшім значіню, буде се 
з окрема зазначене. 
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що чуємо і бачимо, не дїйенїеть, щоби приміняти наше поведене 
згідно з ситуацією, лиш раз наставлені на театральну злудт, 
вдержуємо себе автоматично в дотичнім роді поведеня. 

А се сконстатоване схожости положена в обох випадках ми 
не можемо оставити без виведеня із нього консеквбнцій. Бо подіб¬ 
ність явищ насуває сама собою здогад, що пружини, які їх ви¬ 
кликують, також того самого роду. Що отже „осудне поведене“ 
по своїй споріднене з появою описаною Крісои як „настав¬ 
лене", се перший здогад, який підсуває повисше зіставлене. 

А що ми вже передше висказали тверджене, що обговорені 
нами появи наставлень можна підпорядкувати ^появам асоціаційним, 
то повисший здогад переходить в инший, а саме, що поведене- 
осудне можна зрозуміти як дійство асоціаційне. 

.3 огляду на обставину, що явища асоціаційні е проявом 
вправи, мож отсей здогад сформулувати також так, що поведене 
осудне се витвір вправи. 6 се саме здогад, який, як знаємо, 
Еренфельс опрокидує, а який нам видаєть ся влучним. Ми власне- 
у слідуючім будемо старати ся удостовірити сей здогад. А до сеї 
ціли необхідне взяти обстанову, якої пружини ми хочемо прослі¬ 
дити, що раз під увагу, щоби по можности вхопити їх суть. 

§ 6. Що значить „переконанє“ як условина поведеня. 
// 

Ми можемо обстанову, о яку тут йде, висловити також так,, 
що сконстатуеио: ми реаїуємо на являючий ся у свідомости 
елемент (спостережене, зображене і т. д.) з правила инакше, коли 
сей елемент виступає разом з якимсь з ним звязаним переконанеи, 
як коли сего переконаня нема. їїереїсонанє, о яке тут йде річ, 
мож точнїйше означити як переконане про дійсність чогось; при 
чім беремо слово дійсність у ширшім значіню, в якім БОНО може 
бути віднесене рівно добре до річий як до фактів, позитивних 
і неїативних; а робимо се з огляду на вигоду, не торкаючи нїж- 
нїйших льоїічних ріжниць, що заходять між способами бутя річи 
і факту, а також між способами бутя фактів позитивних і негатив¬ 
них, тому, що ріжницї отої для наших цілий нееущні. 

А тепер перейдім до нової точки. Ми сказали, що переконане 
про дійсність якогось „чогось" може бути условиною якоїсь 
реакції. Чи се „переконане" розуміти тут треба в значіню акту¬ 
ального (в протиставленю до потенціяльного) переживаня ? Се 
значить: чи наше попереднє сформуловане має значити, що ми 
вважаємо причиною якоїсь реакції актуальний суд в значіню 
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окремого пеихімного явища? Сего не мали ми зовсім на меті. 
Бо ми лишаєм на боці питане, ни взагалі те, що називаєть ся 
звичайно переконанєм, має окремий психічний корелят (іетнують 
звісно теоріі, які сему заперечують), а дальше чи евентуальний 
психічний корелят переконаня, яканебудь булаб його порода, мусить 
завити ся актуально, щоби викликати дотичну ріжницю у по- 
веденю, чи може вистарчає само лише потенціальне його істнованє. 

Що правда мусимо приймити, що психічна констеляція 
у випадку, коли ми про щось- переконані, ріжнити меть ся 

-якоюсь познакою від психічноі констеляціі у випадку, коли ми 
щось „лише зображаємо." Одначе питане про рід сих познак ли¬ 
шаємо на разі нерішеним. Зазначимо тільки, що не тяжко бз^лоб 
віднайти такі познаки, які ріжнять „констеляцію переконаня" від 
„констеляціі зображеня", поминаючи сим осуд, який, о скільки він 

■актуально виступає, належить очевидно також до сих познак. 
Коли ми маємо щось не тільки собі представляти, лиш та- 

жож вважати за правду, то мусить бути якась причина, котра 
нас до сего спонукує; а та причина буде по своій психольоїічній 
сути лежати в якімсь спостереженю, зо^раженю, чи якімсь иншім 
психічнім елементі. Сей елемент належати ме до констеляціі пе¬ 
реконаня і характеризувати іі власне, як таку. Так дієть ся 
у Майнонїовім прикладі хлопця, котрий тішить ся з приводу пере¬ 
конана, що забавка стає його власностею. Наколи він набрав пе¬ 
реконаня, що забавка належить до него, то зробив він се по тій 
причині, що на пр. почув від своіх родичів якісь слова, які 
йому дали основу до сего переконана., Так ось власне спостережене 
дотичних слів, а пізнійше згад на них буде становити познаку 
констеляціі переконаня в противенстві до констеляціі зображеня. 
Анальоіічно знайде ся знов' у случаях, в яких може для нас 
більше пожаданим булоб вірити, як лиш зображати, причина, яка 
нас приневолює обмежити ся на саме тільки-зображене. 

Вертаймо тепер знов до перерваного ходу гадок. Висказане 
нами передтим тверджене про „осудне поведене" констатує факт,, 

■що ми саеіегіз рагіЬиз реагуємо инакше на констеляцію пере¬ 
конаня, як на констеляцію зображеня, при чім приймаємо, що обі 
констеляціі мають відріжнюючі іх питомі познаки, які нас на 
разі близше не обходять. 

Причини рішаючі про се, чи в данім моменті завить ся 
в нашій свідомости констеляція переконаня чи зображеня, лежать, 
як не тяжко замітити, принайменше з правила не в нас самих. 
Ми приходимо до якогось переконаня або кидаємо його на основі 
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■крітеріїв, які закжючае у собі наше окруженє (в найширшім, сего 
•слова значіню); і звичайно не в нашій силі творити ті крітерії 
після нашої вподоби. Се найяснїйше видно у випадках, де причина 
переконаня лежить у якімсь спостереженю; бо якість спостережень 
не залежить від нас, але від окружаючої дїйсности, яка рішає лро 
їх рід і порядок. 

Коли тепер узгляднимо, у як великій мірі становлять пере¬ 
конаня крітерії наших переконань, то стане, для нас зрозумілою 
правда, ш;о найбогатшим жерелом наших переконань є окружаюча 
нас дійсність. Коли отже поява або непоява якогось переконаня 
зависить від рода окружаючої нас дїйсности, а поведене наше 
кермуєть ся ріжницею переконань і самих тільки зображень, то 
з сего слідує, що дійсність рішаючи про те, як ми віримо чи 
тільки зображаємо, реїз^лює на отсїй дорозі також наше поведене. 
Кермуючи ся після ріжниці переконаня і самого тільки зображеня 
кермуєть ся наше поведене тям, самим після ріжниці дїйсности 
та недїйсйоети. Ми реаіз^ємо, мож вкінци іще .так сказати, инакше 
на дійсні предмети і факти, як на недійсні, дані лише 
в нашім зображеню. 

Відмінність нашого поведеня в стрічі з дійсними і „лишень 
додуманими“ предметами замітна з одного боку, на який нам слід 
тепер звернути увагу. Вона має іменно характер приноровленя 
(Апраз8ип§’) доцільного р огляду на добро нашого організму. 6 се 
доцільний обяв, що ми,* коли дійсно заходить небезпека, бо¬ 
ронимо ся або втікаємо, і що ми, коли небезпеки нема, не реа¬ 
гуємо в сей спосіб, хотя ми й зображаємо собі небезпеку; булоб 
недоцільне, колиб діяло ся відворотно. Подумаймо собі єства, 
які щонебудь лиш тоді МОЖЗ'ТЬ собі зобразити, коли воно дійсне; 
згадане приноровленє було би для них злишне; для таких єств 
вистарчилоби кермувати ся зображенями. Саме факт, що чоловік 
в силі зображати собі предмети й тоді, коли їх нема в ранцях 
дїйености, вимагає в чоловіка приноровленя до обставин, в яких 
предмети виступають в самім лиш зображеню. 

Теорія розвитку показує нам одначе, що ріжні хосенні при¬ 
норовленя не дістають ся сотворіням готові, але що еотворіня 
мусять доперва присвоювати собі сю вправу чи то підчас онто- 
їенези, чи фільоїенези. Так насуваєть ся гадка, на яку ми вже 
наткнули ся при иншім ході міркованя, що доцільне приноров¬ 
ленє нашого способу реакції на ріжницю між дійсними і лишень 
подуманими предметами, се також витвір вправи, прояв при- 
звичаєня. Сконстатована нами ріжниця поведеня булаб отже не 
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первісним фактом нашого'лсихіпного житя, але випливом поетепен- 
ного ріжничкованя. 

Коли отже істнують згляди, що здають ся підпирати постулат, 
лонимати противенство осудного і представного поведеня як витвір 
вправи і коли дальше, як ми перед тим виділи, лупають ся в пси¬ 
хічнім житю инші схожі явища, які можна поняти як твір вправи, 
то буде безперечно оправдана проба, розслїдити точній ше можливість 
витвореня сего пристосованя отсею дорогою, 

їїриноровленє до ріжних обставин довершуеть ся, як ми 
передше згадали, на протязі онтоїенетичного розвитку так, що 
первісні, орїанізмови вроджені способи поведеня ріжничкують ся 
ПОБОЛИ згідно з ріжнородністю ділаючих подразнень. Се ріжнич- 
кованє відбуваеть ся так, що на первіснім поведеню довершують ся 
ся зміни сего рода, що деякі складники поведеня відпадають, а на 
іх місце приходять нові. Коли приймаємо, що ті зміни довершують 
під впливом вправи, то мусять вони, о скільки вони спричинити 
мають не тілько приріст, але також і убуток у первіснім поведеню, 
приймати попри форму позитивного призвичаеня також форму 
призвичаеня неїативного. Поруч сего, що ми звичайно називаємо 
призвичаенєм, мусить йти також відзвичаєне. В дійсности сплі¬ 
тають ся оба явища зі собою в такій мірі, що творять вони 
властиво дві сторони, позитивну і неїативну, сего самого дійства. 
Нове поведене, що творить ся через вправу, не повстає ніколи 
з нічого, а розвиваєть ся дорогою постепенних змін з первісного- 
поведеня, в якого місце БОНО з часом вступає. Сей процес зміни 
з позитивною і неіативною стороною продовжаєть ся й тоді, коли 
дотичне поведене повтаряєть са частійше, хоча-б навіть не було 
подразнень, які перли-б на його дальшу зміну. Ряд складників, 
якогось поведеня, яке творить замкнену цілість, стремить іменно 
до сего, щоби себе скоротити так, що деякі середні члени при 
продовжуваню вправи нидіють і відпадаютьт^через що довершують 
ся пересуненя внутр ряду. Процес сей називають, особливо о скілько 
торкаєть ся він зображень, що беруть участь в процесі, „вилученем" 
(АиззсЬаІІип^). Не будемо тут входити точнійше в механізм ви- 
лученя, сконстатуємо тільки, що хоч доцільно ділаюча воля може 
брати участь у' тім процесі, не є вона необхідна, щоби процес 
вилученя відбував ся. Воно довершуєть ся автоматично „саме 
з себе“. Явищем сим займали ся в послідних часах анїлійеькі 
і американські психольоїи з нагоди розсліджуваня поведеня звірят, 
яким ставляєть ся ,, завдане “ серед штучних обставин експерименту 
і які через „проби і помилки" („Тгіаі ипй Еггог") присвоюють 
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собі звільна властивий спосіб їх розвязки; дорога, на якій доцільне 
поведене виростає повільно з невдатних проб і стабілізує ся, 
зістала основно розслїджена. 

Замітимо, що вилучене поодиноких зображень е тільки части¬ 
ною процесу, який доконуєть ся на цілім поведеню і торкаєть ся 
всіх його складників, хоч в неоднаковій мірі. А саме рівнорядно 
з сим, як при частїйшім повторюваню поведеня скорочує ся час 
його тривку, зіетають складники його стовплені разом, при чім не 
всі в однаковій мірі зносять тиснене натовпу. Зображена, які на 
загал до свого повного освідомленя вимагають більше часу чим 
рухові складники поведеня, виходять при тім гірше. Вони випа¬ 
дають поводи одно по другім як свідоме переживане, а елементи 
рухові, які зразу були звязані при помочи зображень, зціплюють 
ся з собою безпосередно. Таким чином творить ся поява, яка на 
внї представляє ся як пересунене рухово-орїанїчного поведеня. 
Коли передше по зображеню А мусїло слідувати вперед засоціо- 
ване зображене В, щоби виступило якесь з В засоціоване зобра¬ 
жене Ь, то з часом дїєть ся поданою передше дорогою так, що 
зображене В випадає, через що з часом по А слідує вже безпо¬ 
середно Ь не ждучи на появу В. На внї представляє ся сей 
процес так, неначеб поведене Ь пересунуло ся зі зображена В на 
А. Ночуваня, які, як звісно, стоять в тісній звязи з рухово- 
оріанїчним поведенєм нашого організму, беруть також участь у тім 
пересуненю. ^ 

Як отже почуване осудне є відломком загальнїйшого явища, 
в якім воно містить ся як складова частинка, так само „асоція- 
ційне пересунене почуваня" (аззосіаііуе веШЬІзуегзсЬіеЬипд) 
се частина ширшого дійства, яке творить його основу. 

Ми висказали здогад, що ріжниця нашого поведеня у випад¬ 
ках переконана і „самого зображена“ є проявом нашого присто¬ 
сована до ріжницї між „дїйениий“ і „лиш подуманими" (недій¬ 
сними) предметами. Таке сформулованє моглоб від разу стрінути ся 
з закидом, що невмісне говорити про пристосоване до нереальних, 
подуманих тільки предметів. Що ріжнородні дійсні предмети 
можуть заставити нас до ріжних родів пристосована, здаєть ся 
вповні зрозумілим. Як можуть одначе предмети, яких в дїйсноети 
нема, обусловляти собою приноровлене ? 

Порівняй до сего: Наї’уеу Сагг, Ргіпсіріез о£ Зеїесііоп іп апітаї 
Ьегшп§. РзусЬоІ. Еє'шєтр', 1914. Той 21. 
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§ 7. Про приноровленє до предметів поданих в самім тільки 
зображеню, 

Назначен}^ в попередній уступі трудність можна усунути 
показуюни, що приноровденє до зображених тільки предметів можна 
звести на приноровленє до відповідних дійсних предметів. Дій¬ 
сність якогось предмету ознанае іменно у першій мірі таке поло¬ 
жене, яке заключае дотичну річ як частину складову та вимагає 
поведеня до него приміненого. Саме лише подуманє якоісь річи 
означає противно положене, яке вправді вводить зображене дотич¬ 
ного предмету у свідомість, одначе не заключае у собі дотичноі 
річи як складник, а за те містить у собі ннші річи. І як раз отсі 
инші дійсні річи, що займають місце тамтоі, се той чинник, що 
приневолює одиницю кермувати після них поведене. Таким чином 
діеть ся, що поведене одиниці в обох випадках: „в положеню 
дійсноети“ і в „положеню недійсности® мусить инакше укладати ся. 
В практиці проте „подуманий тільки® предмет А не цілковите ніщо, 
але инший предмет В, що занимає місце першого. Наше поведене 
пристосовуючи ся до ріжниці між предметами А і В, пристосовує 
ея отже тим самим до ріжниці поміж предметом „дійсним® і „лиш 
подуманим“. 

Дійсність яблока означає в дитини початково таке положене, 
в якім яблоко находить ея десь недалеко дитини, так, що вона 
може бачити його, взяти в руки і зісти; тим самим зазначене вже 
й поведене, ^ке дитина згідно з вродженими інстинктами здійснить 
у відношеню до „дійсного" яблока. Колиж натомість дитина силя- 
бізує з букваря при науці читаня слово „яблоко", то в евідомоети 
виступить зображене предмету, якого в тім випадку не можна ані 
взяти в руку ані зісти. Він не належить до положеня хвилі, яке 
як складники обннмає инші річи, на приклад учителя і книжку, 
та приневолює дитину пристосувати ся до сих річий, се значить 
нічого не брати в руки і нічого не іети, а власне еилябізувати. 
Як бачимо отже на тім прикладі, належить се до еути ситуаціі, 
в котрій якийсь предмет виступає як лиш подуманий, що вона 
встримує поведене, відповідаюче присутности предмету, а домагаєть 
ся нншого. 

Колиж тепер дитина вчить ся примінити своє поведене до 
ріжниці обох положень, вчить ея вона тим самим реагувати 
инакше на дійсні предмети як на лиш подумані. Саме ся обста¬ 
вина веде з собою в наслідку, що приноровленє до самого лиш 
подуманя предметів е для дитини спеціяльним випадком присто- 



ОСУДНІ ПОЧУВАНЯ І »НАСТАВЛЕНЯ« 37 

сованя до ріжнородности дійсних предметів, і з него поетепенно 
розвиваеть ся. Нашею заданею буде тепер підійти близше до еего 
процесу і усвідомити собі па прикладах його імовірний хід. 

Запнемо від розгляду одного випадку, де на разі не мати 
мемо до діла з ,, недійсністю “, а тілько побачимо, як досвід учить 
нас через вправу ріжничкувати наше поведене згідно з ріжно- 
манітністю обставин. 

, Йдучи за вродженим склоном дитина старає ся вхопити усе 
те, що дотикає іі руку, а дальше й се, що попаде під іі зір. 
Її повндене, іі спосіб хватати, предмети не е ще як слід при¬ 
стосований до ріжнородности предметів. Дитина хватає з тим самим 
уставленєи пальців за круглий і за гранчастий предмет, за ве¬ 
ликий і' за малий. Тому то й не вдасть ея дитині з початку 
часто вдержати предмету, який через се висуваєть ея єї з руки. 
Коли одначе дитина, перта інетинктовим склоном, понавляє проби, 
віднаходить вона вкінци такий спосіб, який дає ій спроможність 
вдержати предмет і донести його евентуально до уст. Згодом при 
дальшім повторюваню таких проб усталить ся доцільне поведене, 
як таке, що заспокоює гін, і воно докопувати меть ся опісля чим 
раз певнїйше та скорше. Се процес, що не вимагає „думана“ і сві- 
домоі евоєі ціли волі, а йде автоматично, методою „проби і по¬ 
милки яку ми вже згадували передше. 

Коли така вправа відбула ся при якімсь означенім предметі 
А, то коли пізнійше якийсь инший предмет В подразнить ди¬ 
тячий нахил до хватаня, етарати меть ся дитина початково ужити 
навчених. попередно рухів хватаня зглядом предмету В, при чім 
вони покажуть себе непригожими; тоді вправа подібним шляхом 
як попередно доводить до еего, що тамте поведене підлягає пере¬ 
міні і витворюєть ся з него нове, пристосоване до нового 
предмету. 

Витворене нового пристосованя не значить одначе, що старе 
мусить тим самим затратити ся, лише, о скільки досвід проводить 
раз предмет А, а раз предмет В у етичність з одиницею, удер¬ 
жують оба роди поведеня. Вони асоціюють ся іменно, кожде про 
себе, з психофізичними корелятами предмету А, зглядно предмету В 
так, що ті актз^алізують опісля одно або друге залежно від обставин. 

Річ ясна, що поведене хватаня, яке ми тут узяли як приклад, 
ріжничкуєть ея не на два, а на велике число істнуючих побіч 
себе потенціяльно відмін, остаючих до себе у ріжних степенях 
ехожоети. Ми вчимо ся згодом пристосувати рухи хватаня до 
ріжних величин, поетатий та віддалень предметів так, що вони 
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відбувають ся опісля легко і певно, без потреби якоїсь застанови 
з нашого боку. Оптияний образ даного предмету „наставляє" нас 
на означений спосіб хватаня його, яке відтак само вже доконуєть 
ся. Скоріеть та легкість, з якою можуть зміняти ся ті наставлена, 
така як у наставленях наводжених Еріеом, що легко толкуєть ся 
безнастанним вправлюванєм їх з нашого боку. 

Із ріжнородних форм поведена, що є пристосовані до ріжних 
родів предметів, які можна вхопити руками, витворюєть ся ловоли 
поведене, відповідаюче самому лиш їх подуманю, при чім процес 
пристосована остас по своїй сути той сам. Треба тільки узгляднити, 
що в практиці можливий тяглий перехід від положень, де пред¬ 
мет творить їх реальний хвилевий складник, до положень, де він 
лиш подуманий. Хай предмет дійсний і предмет лиш подуманий 
творять з льоіічного боку противенство, що не допускає ніяких 
середних, переходових стацій. В практиці істнують посередні 
предмети, які можна пересувати довільно на лінії, що іде від бутя 
до небутя. 

Так на приклад яблоко, що лежить високо ' на шафі, се для 
дитини така посередна річ між дійсним і недійсним яблоком. 

Дитина відносить ся з разу до таких річий так, неначеб 
вони находили ся в її безпосереднім окруженю. Вона простягає 
з початку свою руку до достережених нею річий й тоді, коли 
вони находять ся дальше, чим сягнути може рука.' Тому одначе, 
що хватаючі рухи сказані у тім случаю на невдачу, підпадають 
вони серед таких обставин процесови неіативної вправи, яка їх 
з часом вилучує. Натомість инше якесь поведене покажеть ся у тих 
обставинах відповідаючим положеню і ведучим до пізнїйшого за- 
спокоєня склону хвитаня, так наприклад нахилене цілого тіла або 
рухи ніг, які впроважують предмет у безпосереднє окруженє 
дитини. Отсі поведеня заступлять з часом “серед сих обставин 
перше. Таким чином поведеня, що утревалять ся в сих обставинах, 
мати муть сю прикмету, що не заключати муть хватаючих рухів 
руки як часть складову. Поведеня такі засоціюють ся очевидно 
з психічною констеляцією, що відповідає сим обставинам; а кон¬ 
стеляція така заключати ме як складник зображене дотичного пред¬ 
мету звязане з деякими познаками чи там побічними зображінями, 
які є психічним корелятом віддаленя предмету більшого чим дов¬ 
гота рамени. На будуче отже стануть констеляції, які заключати 
муть зображене предмету з такими власне познаками, вихідною 
точкою, поведень, в які не входити муть хватаючі рухи. Сей факт 
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ВИСЛОВЛЮЮТЬ часом також так, що рухи хватаючі підпадають встри- 
мови з боку психічної констеляції. 

Ось так довершуєть ся пристосоване поведеня до більшого 
віддаленя предметів. А поведене зглядом яблока, що находить ся 
у великій віддалі, е прообразом і передетепенем поведеня, від¬ 
повідаючого зображеному лишень яблокови, а досвіди, що доко¬ 
пують ся на віддалених предметах, виходять в хосен пристосованю 
до подуманого тільки яблока. Далеке яблоко і зображене тільки яблоко 
мають іменно ту спільну прикмету, що їх годі вхопити. Коли 

•отже спосібніеть вздержати хватаючі рухи виробила ся уже на 
далеких предметах, то не потреба її витворювати з окрема на ново 
на предметах тільки зображених. 

А також асоціація поведеня з відповідними складниками 
констеляції, так як вона витворила ся для далеких предметів, 
виходить в хосен доцільного поведеня при зображених предметах. 
Психічні образи предметів подуманих мають іменно деякі прикмети 
спільні з образами предметів, які бачить ся з більшого віддаленя. 
Одні і другі мають звичайно меншу наглядність і меншу силу 
напору на свідомість, і обоє менше зависимі від позиції голови 
спостерігаючого і від напряму погляду. А дальше: далекі предмети 

■оставляють безпосереднє окружене глядача вільним, їх образи не 
приелонюють образів предметів, що находять ея в безпрсередній 
близкоети одиниці; подібно мають зображена подуманих тільки 
предметів сю прикмету, що не стоять на перешкоді спостереженю 
предметів окруженя. Оскілько отже ветрим хватаючих рухів засо- 
ціював ея з дотичними познаками зображень, то переносить ся він 
і на випадки подуманих тільки предметів підготовляючи таким 
чином й’тут доцільне поведене. 

Добрий приклад предметів, що посередничать у практичнім 
переході від дїйсности до самого тільки зображена і дають дітям 
нагоду пристосувати ея до поелідного, се образ у зеркалі і лялька. 
Образ предмету в зеркалі не „дійсна" річ, одначе він також 
не цілковите ніщо, але щось посереднє, якого поява підлягає 
окремим законам, до котрих дитина мусить звільна привикати. 
Подібно і лялька для ‘дитини такий предмет, що лежить на 
лінії середній між дійсним і зображеним тільки чоловіком. 

Нам слід буде тепер розглянути точнїйше один момент, який 
передше згадали ми лиш мимоходом. Ми виділи, що ріжнородні 
поведеня, примінені до ріжнородноети предметів, асоціюють ся 
з психічними констеляціями, які є психічним образом зовнїшного 
положеня, в котрім ті предмети виступають. Еолиж, як се пока- 
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зував попередний приклад, пристосоване до недійсних предметів 
основуеть ся на пристосованю до дійсних і е його продовженєм,; 
то треба в виду сего приймити, що й внутрішна структура сего 
пристосованя така сама як там. Як отже там вихідна тонка по¬ 
ведена лежала у якихсь познаках психінноі констеляціі, з якими 
се поведене асоціювало ся, так і вихідна точка поведень присто¬ 
сованих до недійсних предметів лежати ме у якихсь познаках 
психінноі констеляціі, з якою се поведене засоціоване. І при- 
найменше на разі не бачимо приводу дошукувати ся сеі вихідної 
точки в переконаню про недійсність сего предмету. 

Та як вихідна точка позитивного поведена дитини, що ви¬ 
ступало при хватаню предметів, не лежить в якімсь переконаню 
про породу дійсности, так само й вздержане сего певеденя здаеть. 
ся не мати свого жерела в пізнаню недійсности. 

Річ неперечно тяжка хотіти казати що небудь певне про стан 
свідомости дитини в дотичних випадках. Всеж таки обсервованє по¬ 
ведена дітий здаеть ся показувати, що в них рухове поведене щось 
первісне, що випереджає пізнане дійсности, а не аж з неге 
слідує. Пристосоване рухів хватаючих в дитини до ріжних форм 
та віддалень предметів доконуеть ся не так, що дитина пізнає 
перше сі форми і віддалена і опісля пристосовує своі рухи до 
пізнана, лише- хватане предметів випереджає те пізнане. Доиерва 
через те, що проби хватана не вдають ся, та шо стаеть ся необ¬ 
хідним ріжничкувати ті рухи, витверюєть ся в дитини спосібність- 
оцінки віддалень. 

Можна би пробувати боронити першенства пізнана перед 
діланем слідуючим способом. Воно правда, так можн,а-б сказати, 
що ми на пр. пізнане віддалень присвоюємо собі доиерва так, що 
робимо проби досягнути сі предмети. Через ті проби ми власне- 
зискуемо пізнане віддалень, а се пізнане кермує опісля нашими 
рухами. Супротив такого заміту не треба забувати, що вже проби, 
що випереджають знане, не можуть остати без впливу на пізнійше- 
поведене. Рухове поведене, що натрафить на якісь перешкоди 
і з сего приводу відбуваеть ся инакше,, як воно^ було зразу спрямо • 
ване, не повторить ся другий раз уже точно у тій самій формі. 
Воно змінюеть ся автоматично у напрямі накиненім йому перешко¬ 
дами. Комбінація рухових елементів, що витворила ся'при пробі,- 
полишае тенденцію до обнови, не може проте остати ся без впливу 
на хід поведеня в будучности. Проби, на яких пізнане доперва 
основуеть ся, е самі про себе уже школою поведеня. Переучуване 
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зачинаєть ея отже перше, заки прийде пізнане; тож не може 
воно мати у пізнаню свого властивого жерела. 

Подібно дїеть ся, як нам здаєть ся, також у тих випадках, 
де ми приноровлюємо наше поведене до самого тільки подуманя 
предметів. Так як ми понехуєио ловити рукою предмети за далеко 
від нас віддалені не тому, ш;о ми пізнали, пі;о при такім віддаленю 
зловлене не можливе, а тому, що роблені нами проби злапати 
такі предмети стають безуспішні, так само здержуємо ея від рухів, 
хватаючих недійсні предмети не тому, що ми пізнали їх недійсність, 
але тому, що предмети сі показують ея такими, яких ймити не 
можна. 

Наведений нани приклад для зясованя процесу пристосованя 
нашого новеденя до дїйеноети та недїйсноети взятий з одної епе- 
ціяльної облаети нашого поведеня в загалі, одначе не тяжко змір¬ 
кувати, що зазначене тут пояснене процесу пристосованя до ріжницї 
між дійсністю і недійсністю розтягнути мож і на инші облаети 
нашого поведеня. 

Загальний, цілу область нашого психічного житя пронизуючий 
характер еего процесу пристосованя взагалі, в якім ми тут його 
представили, еконстатували та розяснили уже деякі психольоіи. 
Маємо тут головно на гадці Гефдініа, який питане се обширно 
розглядає. Розпад всего даного на дві сфери, світ дїйеноети та 
світ „вільних зображень",^ чимсь, чого розуміне ПОВО.ЛИ тільки 
розвиваеть ея в нас через досвід. Ми з разу схильні стрічати все, 
що тільки зявить ся в нашій душі, в однаковий спосіб. З початку 
для нас все, що тиенеть ся в нашу свідомість, „дійсне", не в тім 
значіню, неначеб ми з повного свідомістю осуджували се як дій¬ 
сність, лиш у тім, що ми зразу схильні реагувати на всі пред¬ 
мети без огляду на рід їх виступленя, як на річи дійсні. Доперва 
коли ті реакції стають непереведимі і мусять уступити місця 
иншим реакціям, до яких приневолює нас окруженє, творить ся 
в нас звільна зрозуміне для ріжницї між світом реальним світом 
свобідних зображень. Як раз невдяча проб є тим чинником, що- 
освободжує наші зображеня від стремлїнь, які з разу звязані були 
з ними так само як зі епоетережанями. 

Особливо пластично представляє Гефдіпґ сю річ в дртгім виданю- 
своєї „ПсихольоГії: »Ез тизз зісЬ тіі йеш Ьедіппегкіеп ВетуиззСзеіп 
■игіе тй йет ТгаитЬехуиззізеіп УєгЬакеп: аііез, луаз зісЬ ДагЬіеіеї, тгД- 
уогіаий^ йіг Ьаге Мйпге депотпіеп, ипй зо ізС кеіп Огигкі УогЬапбеп^ 
(іеп ІпЬаІІ; сіез Веуиззізеіпз іп илуєі уєгзсЬієйєпє ЗрЬагеп еіпииогпйпеп, 
іп (ііе ІУеЙ (іег Мб§1ісЬкеі1і тій сііе РЬапіазіе еіпегзейз ипб (Зіе \Уеи 
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§ 8. Яким способом входять „свобідні зображеня“ знов 
у ЗВЯЗЬ з ДІЙСНІСТЮ. 

в попереднім З'^етупі розглядали ми процес, церез який із 
-зображень в загалі виділюють ея „свобідні зображеназображена, 
що перестали бути самі про себе вихідними точками реакції, які 
вони передше спричинювали. Сену процесови протиставляеть ся 
одначе инший, який заставляє зображена, що втратили уже майже 
усяку ЗВЯЗЬ з дійсністю, навязати сю звязь знов на иншій до¬ 
розі. Бо хоч зображеним не відповідає ніякий предмет в безпо¬ 
середнім окруженю зображаючого, то прецінь можуть вони бути 
показником річий або приключень, що деінде десь відбувають ся, 
відбували ся або будуть відбувати ся. В міру як чоловік вчить ся 
пристосовувати своє поведенє й до таких не дотинаючих його 
безпосередно предметів, можуть і ті зображена стати ся вихідними 
точками відповідних поведень. 

Возьмеио знов приклад. Осанє з фляшки, викликане в ди¬ 
тини зразу діткненєм фляпікою її губ (так як взагалі з початку 
кождий предмет в силі викликати через діткнене губ рухи ссучі), 
ассоціюєть ся згодом зі спостереженями фляшки повної молока 
так, що опісля вже се спостережене само актуалізує дотичні рухи 
губ. Дитина намагає ся поводити ся в спосіб відповідаючий при- 
ниманю поживи, як тілько з далека побачить фляшку. Рівномірно 
з тим одначе, як довершуєть ся пересунене поведена присвоюючого 
поживу, довершуєть ея на нїм також трансформація. Тому що 
діткнене уст фляшкою не слідує в тих обставинах звичайно зараз 
по побаченю фляшки, не находить зачатий процес приннманя по¬ 
живи хвилево відповідної піддержки, бо вражіня дотикові на губах 
і в устах, які звичайно процес сей автоматично .піддержують, не¬ 
присутні. 

З сеї причини дізнають рухи ссучі у таких обставинах 
ослаблена, а довше призвичаєне до сих обставин відсуває їх цілком 

йег ДУіі’кІісЬкеіі ипй ЛУакгпекпіип§ ап(1ег8еі1;8. Іт 6е§еп1;еі1 тгсі 
(ІІЄ8Є1’ ве^епзаіи ЄГ8І йигсЬ ^гоззепіеііз ЬіМеге Ег£аЬгап§еп епісіескі. 
УУіґ тііззеп ойеі’з тії; сієш Кор£ §е§еп Йіе \¥ігк1ісЬкеіі: апгеппеп, Ьіз 
ез ипз кіаг лс’ігсі, луо іЬге вгепгеп 1іе§еп.« (РзусЬоІо^іе іп ІІтгіззеп, 
іііЬегз. уоп Веікііхеп, Ьеір2І§. 1887, ст. 102\ 

— В тім розумівю правдиве те, що каже Мах в своїй творі „Ег- 
кеппіпіз ипЦ Іітіит*" про психольоГічне жерело прав природи; „ІЬгет 
Пгзргапд пасЬ зігкі (ііе «Маїиг^езеїге" ЕіпзсЬгапкип§еп, (Зіе \уіг ипіег 
Ьеііип^ йег ЕгіаЬгип§ ипзегег Етаг1ліп§ уогзсЬгеіЬеп." (Ьеіргі^, 1905, 
ст. 44і.! 
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•ЗІ свідомости у етан готовости; знаком сеї готовости є наприклад 
напружене иязів губних, яке проявляєть ся в частім отвираню 
і заииканю уст. Рівночасно зір дитини виялюеть ся у фляшку, 
голова обертаєть ся в її напрямі і ціле тіло витягаеть ся їй на 
зустріч. Так з первісного нроцесу приниианя поживи витворюєть 
ся згодом поведене, що на внї предетавляеть ся як приготоване 
до приниманя поживи, хоч воно не пливе з відповідного свідомого 
рішеня дитини. Назначений тут процес продовжаєть ся поетепенно 
далі. Пересунене поведеня йде чим раз дальше, при чім підлягає 
воно безнастанно трансформації. Із споетереженя фляшки перехо¬ 
дить стремлїне, викликати поведене приготовляюче акт живленя, 
згодом на слова, які звичайно приговорюеть ся дитинї при подй- 
ваню фляшки. З огляду на обставину, що се приговорюване ви¬ 
переджає часто значно не тільки само кормлене, але й появу 

■фляшки, і через те ще більше віддаляєть ся від процесу при¬ 
ниманя корму, мусить витворюване у тих обставинах поведене 
приготована звертатись чим раз менше прямо на сам процес кор¬ 
млена і приймати чим раз суііокійнїйший характер. Бо тому що 
поживи взагалі ще нема, не находить також обертане за нею го¬ 
лови та впялюванє зору відповідного предмету. Так тратить пер¬ 
вісне поведене — підлягаючи подібній трансформації — чим раз 
більше безпосереднє відношене до предмету, на який воно передше 
звертало ся, хоч і не губи.ть його цілком. 

Приниманє корму справляє дитинї приємність, що є нервісним 
фактом онтогенетичної психольоїії. А ми бачили, як з поведеня, 
що первісно звернене' було на само приняте пожквй, витворюєть 
ся через тяглий розвиток „приготовляюче*', „вижидаюче** поведене. 
Огжеж ся тягла лінія становить шлях, на якім може дбвершати 
ся йересунене почуваня, процес, про який була вже у нас згадка. 
Коди з початку сам тільки процес прийманя поживи був в силі, 
здержати плач дитини і викликати в неї вдоволене, то ся спро¬ 
можність пересуваєть ся відтак на „поведене приготовляюче“, що 
витворюєть ся з прийманя поживи та випереджає його нераз 
опісля. Оскілько отже дитина привчила ся заховувати ся на вид 
фляшки вижидаюче*•, то спостережене фляшки стане вже для неї 
жерелом вдоволеня. Те саме станеть ся опісля зі словами, що за¬ 
повідають негайне подане корму. Чим спокійнїйший характер 
прийме вижидаюче поведене дитини і чим дальшому відповідає 
воно перееуненю, тим менше видні стають також первісні жерела 

^) Ся статя, стор. .35. 
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почуваня, які згодом в хвилі його появи можуть бути навіть, 
зовсім закриті. 

Можна би що правда радість, яку спостережене фляшки або- 
примічене відповідних елів викликують в дитини, поясняти так, 
що хоч ті слова не приводять із собою безпоеередно милого для 
дитини процесу поживи, то означають його надближанє. Радіеть,^ 
яка тут виступає булаб отже тим, що Німець називає .Догіизі", 
радість через антіціпацію. Тямити одначе треба, що ,,означуваие“, 
про яке тут бесіда, ке слід розуміти так, неначеб психічна кон¬ 
стеляція, викликуюча почуванє, мусіла заключати в собі як склад¬ 
ник зображене первісного жерела вдоволеня, се єсть кормленя. 
Навпаки почуванє слідує безпоеередно по спостереженю поживи, 
або по приміченю слів заповідаючих кормлене, разом з ,,пригото¬ 
вляючим “ поведенєи. Щоб зявило ся почуванє, не треба тут цілком 
міркованя. яке заключало би з помічених слів на будучий процес 
поживи. Міркованє таке може відбувати ся, воно може навіть опісля, 
оекілько дитина стане застановляти ся над своім поведенєм, зявити 
ся як оправдане почуваня, воно не творить одначе необхідної: 
уеловини почуваня. 

Отеє ,,вижидаюче“ чи ' „приготовляюче" поведене засоцію- 
вавпіи ся з поодинокими складниками пеихольоіічноі конетеляціі, 
на тлі якоі воно розвивало ся, може опісля через ті складники 
бути обновлене і в таких ситуаціях, в яких воно не є доцільне. 
Не все, коли зявляеть ся спостережене страви, або коли про страву 
бесіда, слідує опісля дійсно споживане. „Наставлене" на без¬ 
посереднє чи пізнійше приниманє корму, викликане тими зображе- 
нями, не найде заспокоєня, що мусить стати жерелом невдоволеня. 
В міру тепер, як відбувати меть ся приноровленє до таких по¬ 
ложень, буде перетворювати ся дотичне поведене; словом зачнеть. 
ся тут подібний процес, як при рухах хватаючих, викликаних: 
предметом занадто далеким. Приготовляюче поведене підляже не- 
іативній вправі, яка спровадить його елімінацію; одначе відвичка. 
буде лиш услівною, бо відносити меть ся лиш до сих окремішних 
положень, серед яких первісне поведене сказане було на невдачу. 
А що тим положеним відповідати муть у викликаний ними пси¬ 
хічній констеляції окремі познаки, то стрим поведеня з ними власне 
засоціюеть ся. А що і неіативне почуванє, в тих положенях 
викликане, братц,ме участь у пересуненю, то й воно появить ся 
у свідомости в парі з сими познаками. - Коли отже в будучности 
констеляція заключати ме сі познаки, не викличе вона приготов¬ 
ляючого поведеня і приємности, хоч й буде заключати в собі 
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«постережене чи там зображене корму як складову частину. На¬ 
впаки вона спричинювати буде стрим приготованя і невдоволене. 
Дотичні познаки констеля цінні стануть таким чином негативними 
крітеріями відносно подаваня страви, знаком, що воно не мати ме 
місця. 

Як одначе трафляють ся ііоложеня, в яких, хоч е зображене 
страви, не • подають її, так лучають ся й такі положеня, які з пра¬ 
вила ведуть у своїм наслїдстві подаване корму. Серед тих об¬ 
ставин приготовляюче поведене очивидно не дізнавати ме стриму, 
а противно скріпленя, воно плисти ме певнїйше і лекше. А о екілько 
також і Чаке положене найде свій образ психічний у окре- 
мішній внутрішній констеляції^ витворить ся асоціяція між нею та 
відповідним поведенем так, що вона мати ме спроможність його 
легко актуалізувати. А як оба положеня, се, що сприяє дотичному 
поведеню, і се, що йому не сприяє, мусять ріжнити ся між собою 
якимись прикметами, то так само й відповідаючі їм внутрішні 
ситуації ріжнити муть ся якимись познаками. Саме ті познаки рі¬ 
шати муть в будучности про те, чи дотичне поведене буде зактуа- 
лїзоване чині; вони ,,наставляти“ муть оріанїзм на актуалізоване 
або неактз’алїзованє поведеня. А що, як ми виділи, почуваня як 
звязані тісно з поведенями беруть разом з ними участь у пересу- 
неню, то бтеї познаки рішати муть також і про се, чи консте¬ 
ляція принесе ,3 собою які почуваня чи ні, і, чи почуваня ті 
мати муть додатний чи відємний характер. 

Коли опісля одиниця стане спосібна застановляти ся над по- 
ложенями, до яких пристосовуєть ся, то перше з них предста¬ 
вить ся їй як таке, що вказує на прихід, а друге як таке, що 
вказує на неприхід якогось приключеня; перше здавати ся буде 
управняти до віри в прихід якогось приключеня, а друге до віри 
в його будучу неприсутність, з сього приводу здавати меть ся оди¬ 
ниці, що викликане констеляцією рухове поведене разом з евен¬ 
туально вплетеним в нього почуванєи має у тій вірі своє умоти¬ 
воване ; почуване дотичне представить ся отже одиниці як „осудне 
почуванє“. 

Ми бачили одначе, що се поведене, а разом з ним і се по- 
чуванє є витвором процесу, що звільна координує рухово-орїа- 
нічні елементи, одні випирає, а инші вставляє на їх місци, інакше 
кажучи, що є се витвір вправи. Саме ся вправа є його жерелом, 
а не осуд, в значіню одноразового хвилевого переживана. Що-ж 
дальше торкаєть ся складників констеляції, які рішають про ,рід 
поведеня, то слід їх, як знаємо, шукати в познаках, в яких нахо- 
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дать свій образ характериетимі прикмети поіоженя, що дало- 
поиии до витвореня дотичного поведеня. Вони лежати муть отже- 
найчаетїйше в якихсь зовнїшних спостереженях. Коли приймемо, 

.що переконане як актуальний- складник чи то від самого початку 
бере участь у таких констеляціях, чи то входить в її склад на 
пізнїйшім степени розвитку, то можна йому як познаці консте¬ 
ляції признати подібну роль як і иншим її складникам; а саме, 
що поведене асоціюєть ся з осудом, приналежним до дотичної кон¬ 
стеляції так само, як иншими її складниками. Так могло би пе¬ 
реживане осуду причинити ся із свого боку як мотив репродук¬ 
ційний до обнови поведеня. Коли лишаємо нерішеним питане, чи 
таке переживане взагалі істнуе чи нї, то можемо услівно сказати 
так: коли осуд бере участь при актуалїзованю деяких способів, 
поведеня, то сю спроможність одержує він, бодай на перших 
стадіях розвитку одиниці, шляхом асоціативного процесу. У тім 
розуміню була би також злука між евентуальним осудним пережи- 
ванєм, що належить до констеляції і почуванєм, що являєть ся‘ 
в парі з нею, витвором асоціативного пересунена. 

Інтерпретацію таку, яку ми перевели для деяких випадків, 
в яких переконане про дійсність зглядно недійсність якогось пред¬ 
мету^) зглядно факту здаєть ся давати привід до якогось поведеня 
і почуваня, можна висловити в загальній формі. Коли одиниця 
находить ся в сього рода положеню ,,А“, що в парі з ним (без- 
поеередно по нїм або доперва пізнїйше) довершуєть ся дійство „а“,. 
що в якийсь спосіб впливає на добро оріанїзиу, то оріанїзм при- 
стосовуеть ся до сеї черги так. що внутрішні кореляти дійства „а“ 
пересувають ся в напрямі корелятів положена „А“. Через те- 
одержить відповідаюча положеню ,,А“ констеляція „А’“ з часом 
спроможність викликати поведене, що е свого_4)ода вииередженєм 
події „а“, пристоеованем до будучого „а“. Се випереджене не 
помине також почуваня, яке викликувало „Ь“, лише перейме його- 
у свій склад. Коли пізнїйше одиниця застанавляти меть ся над 
положенем „А“ та його відношенем до ,,а“, то гадка про будуче- 
,,а“ видавати меть ся їй мотивом її поведеня, з чого не слідує 

Противенство ніж переконанєм про дійсність, зглядно недійсність, 
покриваєть ся у переважній скіїькости случаів важних для практичного- 
житя з противенством між „дійсністю" і „самим тільки зображепєм". Коли 
хтось переконаний, що е лиха погода, то тоді він не в силі вірити, що 
іі нема, а може се собі „лишень зображати". А коли хтось переконаний,, 
що нема гарноі погоди, то може він евентуальність, що істнуе гарна по¬ 
года „лиш зображати". 
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одначе ЗОВСІМ, неначеб міркованє таке було необхідною умовиною- 
дотичного поведеня і почуваня. 

Коли дитинї завсїгди, кілько разів мати простягає до неї руку 
з ласощами і при тім робить „призволяючий" вираз лиця (положеня А),, 
луяаеть ся опісля їсти отсї ласощі (Ь), то в неї виробить ся згодом 
в навязаню до спостереженя простягненої з ласощами руки „приймаюяе" 
поведене (витягнене на зустріч руки і т. д.), яке йти буде в парі з по- 
чуванем приємним. Почуване пересунеть ся із смаку ласощів на зорове- 
спостережене сих ласощів та. злучений з тим відповідний жест матери. 

Коли одначе одиниця находить ся частїйше у иншім поло- 
женю (В), яке з приводу своєї схожости з А стремить зразу до^ 
виклЕканя подібного поведеня, яке одначе має сю прикмету, що 
до неї не навязує процес а, то з часом витворить ся в наслїд- 
стві сего положеня инше поведене, до якого привяжеть ся не по¬ 
зитивне, а радше негативне почуване. 

Коли зявить ся спостережене ласощів, та нема рівночасно ^призво- 
ляючого^^ жесту, а навпаки зявляеть ся спостережене жесту заказуючого 
(положене В), то з початку й така констеляція стреміти ме викликати 
„приготовляюче" поведене та почуване вдоволеня. Понеже одначе такі, 
положеня з правила не приносити муть заспокоєня розбудженого гону від- 
живлюваня, отже доведуть в результатї до иеґативного чутєвого настрою, 
виробить ся згодом в навязаню до сего положеня шляхом неґативної вправи 
инше поведене, яке не буде заключати в собі „наставлена" на принятє- 
ласощів, та одержить через пересунене неґатявну чутєву закраску. 

Коли одиниця згодом буде годна застановляти ся над ріжни- 
цею свого поведеня в обох випадках, то бачити ме причину сеї ріж- 
ницї у ВІДМІННОСТЕ положеня А, в (призваляючий жест у першім^ 
заказуючий у другім положеню нашого прикладу). 

Ріжницям ситуацій відповідають ріжницї приналежних їм 
внутрішних констеляцій. І так в міру як поведене та почуване 
пристосовуєть ся до положеня, звязуєть ся воно рівночасно з до¬ 
тичною констеляцією. Так отже ті познаки, якими ріжнять ся обі^ 
констеляції, рішати муть про те, котре поведене та почуване пе¬ 
рейде в стан актуалізації. З другого боку познаки ті рішати муть, 
також про се, чи одиниця вірити ме у майбутню дійсність події. 
Ь чи ні. Таким чином одержить процес пристосованя у тім ви¬ 
падку також на внутр характер пристосованя до дійсносте зглядно 
недїйсностїї. 

В случаю, який ми навели для прикладу, може пересунене піти ще- 
дальше так, що не треба буде доперва спостереженя ласощів і „дарую¬ 
чого" жесту руки, щоби викликати в дитини „приготовляюче" поведене, 
але вистарчать відповідні висказані матїрю слова, при чім рівночасно се- 
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„приготоване" набере рухово більш супокійного характеру. Психольоґінний 
механізм останеть ся одначе при сих дальших нересуненях в основі такий 
самий. Міркованє дитини над положенєм винайде в тім случаю як мотив 
поведеня віру в те, пі,о мати дарує їй ласощі, основану на словах ма¬ 
тері. Одначе пружин поведеня не мусить ся добачувати доконче у тій вірі, 
але радше у тих складниках констеляції; які тоту віру викликують. 

§ 9. Про переношене пристосованя до дїйсности. 

Проти нашої проби зрозуміти почуванє осудне в ранцях від-- 
повідного поведеня як витвір процесу пристосованя піднести можна 

•слідуючий заміт: Можливо вправдї, так міг би дехто завважити, 
представити осз'^дне поведене у деяких случаях як витвір призви- 
чаєня та відзвичаєня. Можна одначе навести випадки, де про 
такий процес призвичаєня і відзвичаєня не може бути бесіди. 

Можливо, що радість дитини, якій мати обіцяє ласощі (котре то 
почуванє представляєть ся, на внї як почуванє осудне), витворило ся 

.шляхом вправи. Можливо, що .приємність, якої дитина дізнає в тім 
випадку, є наче осадом досвідів, які дитина призбирала в по¬ 

дібних випадках. Можливо, що з огляду на обставину, що по 
прирікаючих словах та жестах матери слідувало часто подаване 

■страви, пересунула ся спосібність викликаня приємности з їдженя 
страви на ті слова і жести, які з другого боку творять для дитини 
також основу переконаня, що одержить бажаний корм. 

Як одначе дієть ся в випадку, коли хтось одержить відо¬ 

мість, що він дістав велику спадщину або що ему помер батько'? 
Подібний ряд досвідів, як в наведенні иередше випадках, не міг 
тут ніяк мати місця, годі отже почуванє осудне, що тут появ- 
ляеть ся, поясняти як виелід призвичаєня. Бо смерть батька на¬ 
лежить до тих приключень, які можуть кождому лучнти ся тільки 
раз, а також щастє одержати спадщину не належить до частих. 

Ті приключеня не дають отже чоловікови" нагоди пристосувати до 
них поведене шляхом вправи. Супротив сего заміту треба завва¬ 

жити, що погляд, який в почуванях осудних бачить витвір вправи, 
не мусить приймати, що вправа в иередше описаній формі му¬ 

сить відбути ся при кождім положеню, яке має силу, залежно від 
свого відношеня до дїйсности і недїйсности, приневолити нас до 
підмінних реакцій. Бо вправа, набута при однім положеню, вихо¬ 
дить уже иншим положеням. в хосен, через се, що поведене, ви¬ 

творене цри одних положенях, переносить ся само на инші. А дієть ся 
се ріжними дорогами. 

■ По перше є зрозуміле, що коли якийсь психофізичний елє- 

-мент, скажім якесь зображене, одержало через вправу спроможність, 
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.викликати у рамцях даної констеляції якесь означене поведене, 
то і всї пнші подібні зображена проявляти муть в ранцях такої 
самої констеляції етремлїне,'' зробити те саме. Здібність приміненя 
до рілгницї між дійсністю і недійсністю, вивчена для першого 
зображена, буде вже від разу стійна для инших подібних зобра¬ 
жень. Поведене, до якого дитина привикла при однім роді ла¬ 
сощів, буде актуалізувати ся при ласощах иншого рода. 

Отсей процес переношена одерж}^е з часом форму, яку зо¬ 
вуть також ,,їенералїзаціею“. Поведене дитини, яке воно при¬ 
своїло собі на одній страві, переносить ся не лиш на^ инші 
страви, які з вигляду до першої подібні, але на всі страви 
взагалі. Спільне усім стравам,—ищ домагаеть ся подібного пове¬ 
дена з ними, лежить в тім, що вони всї е чимсь їдомим; 
е се отя£е спільність, яка звичайно не здаеть ся нам достаточ- 
ною причиною, щоби називати всї страви подібними; ми ви¬ 
словлюємо сю спільність радше так, що причисляемо їх- до тої 
самої класи предметів, а саме до класи страв. Страви як пред¬ 
мети їди однородні в тім значіню, що всї заспокоюють той сам 
гін орїанїзму, всї підлягають подібному процесови споживана і спро¬ 
ваджують те саме додатне почуванє наситу. Як ріжно не вигля- 
да.лИ'б вони, те що з ними остаточно „робить ся“, .при всіх їх 
те саме. Дїєть ся тут подібно як в области мови, де ту саму чин¬ 
ність довершуєть ся на цілій класі ріжних елементів; так на 
приклад чинність деклїнаційна, що доконуєть ся у тій самій формі 
на великій класі імеників, які порівняні з собою як звуки мо¬ 
жуть бути дуже на себе взаїино несхожі. І тут доконуєть ся, так, 
як се там б\’ло, переношене чинноетий з одного елементу класи 
на другі — з таких, на яких відбувала ся вправа у тих чинно¬ 
стях, на такі, на яких сего не було. І як при граматичних чин¬ 
ностях се переношене доконуєть ся „ автоматично“, то дїєть ся се 
подібно також з области, якою тепер саме, займаємо ся.^) Згідність 

1) Дитина творить при говореню влучну форму від якогось іменика, 
якого вона до сего часу не уживала ще в тій формі, не тому, що пізнає 
його як іменик, що має бз'ти відмінюваний після певних правил; дїєть ся 
се радше так, що психічні условини, що кличуть дотичний іменик у сві¬ 
домість, сходять ся з условпаами, серед яких дитина при.звичяєна актуалі¬ 
зувати дотичну чинність деклїиаційну (дитина додає на приклад до нового 

.іменика, який* чує у числі одиничнім укіпченє „и“, бо через вправу 
воно дійшло до привички додавати до назв предметів укінченє „и“ там, де 

■йде о більшу скількість предметів) Подібно діяти ся буде в відношеню 
до спожнваня страв. Дитина поводить ся з новою стравою правильно як 
з дійсною страво,ю, не тому, що пізнає приналежність іі до дотнчноі кляси 

ЗАПИСКИ. Т. СХХЛ‘1. - 4 
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йде одначе іще дальше. Як при науці матерньої мови доконуеть ся 
вправа граматичних чпнноетий не зразу на однім іменику 
і однім дієслові, щоби відтак перенести ея на пнші іменники 
і дієслова, лигає однакові поведеня вправляють ся від разу на 
більшій скількости елементів кляси так, що вправи ті взаїмно себе 
підпомагають, то подібно дїєть ся з поведенєм внутр кляси їдомих 
річий. Дитина не присвоює собі властивий спосіб поведеня зглядом 
річпй їдальних зразу скажім на яблоцї, щоби його опісля вміти 
актуалізувати на гр}^шдї, лише вправи довершуєть ея по части на. 
яблоцї по части на грушці, а по части на инших ще річах, так,, 
що ті вправи себе взаїмно скріпляють. 

Схожість обстанови тут і там спричинює подібні наслідки.. 
Так як факт, що ми чннности граматичні, часто доволі зложені 
(на пр. бз'’дованє речень) виконуємо так легко і певно без попе- 
редної застанови, остае в звязи з обставиною, що ті чинноети є. 
чинностями ,,клясовнми“, то єсть, що вони повтаряють ея на цілій 
їрупі елементів і через те безнастанно вправляють ся -- то таю 
само й легкість і певність, з якою ми поводимо ся в віднеееню- 
до ріжнпх їдомих річий, остає в звязи з обставиною, що ея чин¬ 
ність є чинністю клясовою, що вправляєть ся на цілій ґрупі еле¬ 
ментів. Се трркаєть ся одначе не самої тільки чинноети епожи- 
ваня, .лиш також инших иоведень, які з него через пристосоване- 
витворюють ся. Отже також ДОТИЧИТЬ се спосібноети, ВІДПОВІДНО’ 

до роду положеня актуалізувати або понехати „ожидаюче“ чи 
,,приготов.л.чюче“ поведене, се єсть спосібноети прпмінятп наше- 
поведене до ріжницї між ,,дїйсніетю“ і „недійсністю*’. Наука, яку 
дитина перейшла на деяких ласощах, а яка доводить між иншпип 
до сего, що вона вміє примінити ся до такої ситуації, де ласощі 
вправдї доступні зорови, але їх дістати годі,-наука та з'^держить ся 
не лиш і в відношеню до инших .ласощів, але також до всіх їдомих • 
річий взагалі, а згодом церенесеть ея вона і на инші річи, яких 
бажаєть ся дитині не з приводу їх їдомоетп, але з огляду на які 
небудь инші їх прикмети. 

- Схожість приетосованя до дїйеноети з явищами з облаетк 
мови, якої ми торкнз'лп ея передше, можна розглядати єще з ин- 

річий, а радше тому, що зобра’жейє спостере’жне їй входить у свідомість 
серед обставин, які на основі привички пруть до відповідного поведеня 
(з новим дитині ще незнаним напитком вона обійдеть ся „автоматично" 
як з річию призначеною до питя на приклад тому, що найде його у фляшцї 
з якої вона нривиюта пити. Або зїсть нову страву тому, що вона є на 
тарели). Тут і там отже є переношене явищем асоціяційним. 
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шого боку. Узгляднім, що новеденя, які мож перевести на дій¬ 
сних" річах в противенстві до „.лишень подуманих“ (недійсних), 
творять, подібно як функдіі мовні, при належні до тоі самоі мови, 
однопільну систему в тім значіню, що вони підчас ходу психо¬ 
фізичних процесів зціплюють ся в ряди. БЗаІМНО себе обмінюють 
та одно на другім основують ся. Річи дійсні, які мож істп, мож 
також діткнути, взяти В руки та оглядати. Річи, які імо, беремо 
часто вперед у руки, держимо та оглядаємо. У відношеню до річий 
недійсних ідженє так само непереведиме, як діткненє та держане 
руками. Стрим першоі чинности зійде ся отже із стримом тих 
других. Таким чином з одноі сторони поведеня пристосовані до дійсних 
річей, а з другоі сторони поведеня, пристосовані до річий недій¬ 
сних (що представляють ся як одержане перших), будуть, одні 
і другі про себе, асоціаційно спльно получені, будуть себе взаімно 
розбуджаги, вправляти в хід та піддержувати так само, як функції 
двох мов, яких мп вивчили ся, на црпк.іад німецькоі і фран- 
цуськоі. І се є дальшою причиною, чому реакціі на дійсність 
і недійсність^ так легко і певно і бе-з довших мірковань з нашого 
боку актуалізують ся і удержують ся. Бо реакціі на дійсність 
про себе, й реакціі на недійсність знова про себе творять замкнені 
в собі системи, котрих елементи численними вазами сплетені 
з собою; введене одного елементу значить через те введене цілоі 
системи, яка вже автоматично удержує себе дальше у функціоно- 
ваню. Таким чином стає зрозумілим також явище влучуваня 
в дійсність і вилучуваня з неі („Еіп- иікЗ Аия.чсІїаІШп^ ігї 
ШгкІісЬкеіІ*), в якім Еренфельс доба чує щось незвичайне. 
Воно того самого походженя, що наставлене /на ту чи иншу 
мову, в якім знов Кріе добачує щось незвичайне. В обох 
випадках отеє явище се витвір вправи, що правда витвір своє¬ 
рідний. 

Може буде тепер властиве місце вказати ще раз на ана- 
льоґіі, що .заходять між описаними власне явищами і „завданями". 
Розвязка якогось завдана, на ир. найдене понятя надрядного для 
якогось зображена, доконуеть ся, як ми бачили, так, що до сего 
зображена навязуе означене ,,поведене‘', що веде до актуалізації 
иншого, змислови задачі відповідаючого зображена, у тім випадку 
зображена надрядного.^) Таке „поведене" може, подібно як зобра¬ 
жена, персеверуваїи і асоціювати ся з пншвмп психічними яви- 

^) Г.ІІЯДИ ся статя, ст. 24. 
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щами, через що таорнгь ся спроможність розвязуватп таке саме 
завдане на нншім матеріалі. Коли на іір. якесь поведене остае 
в стані персеверації, між .тим як матеріал зображень зміняеть ся, 
буде се поведене докопувати ся на чим раз то инших зображених 
і актуалізувати таким чином постійно зображена, остаючі до пер¬ 
шого в тім самім відношеню, на приклад в відношеню надряд- 
ноети. Так переносить ся механізм розвязкп завдана від елементу 
до елементу. 

Тепер-жеж ми виділи, що звязд., яка заходить між істно- 
ванем в нас означених переконань дотично дійсності! чи там не- 
дійсностп річей і бігом психофізичних процесів нашого орїанізму 
полягає в тім, що там, де подані умовини дотичного переконана, 
подані заразом умовини означеного ., поведена“. А таке ,, поведене“ 
мусить очивпдно впливати на хід зображень піддерлсуючн обнову 
таких зображень, що підходять під рамці поведена а встримуючи 
пнші. Так поясняєть ся факт, що хід психічного жита у випадку, 
де істнує відповідне переконане, є звязаннй, що ему накинений 
напііям, в якім він мусить порушатн ся. Діеть ся тут так само, 
як в инших випадках звязаного ходу зображень, на пр. у випадку, 
де затямлений ритм кермує напрямом обнови зображень, або в сім, 
де вивчений порядок речена з горн назначає порядок обнови слів, 
які мають творити се речене. 

Переношене вправі! придбаноі на деяких положенях у инші 
області! психічного житя діє ся, як ми вже згадали, поминаючи 
процес іенералізаціі поведень (поширенем дотичного поведеня на 
цілу клясу зображень) також через те, що на протязі розвитку 
поодинокі поведеня комбінують ся в цілости та одно із другого 
витворюєть ся. А прикмети часткових поведень віднайдуть ся 
очивпдно у якийсь спосіб також у витвореній 8 них цілости. Так 
діеть ся на приклад з поведенєи перенпманя на власність та 
З- посіданєм самим. Посідати яблоко не значить те саме, що його 
істн; а вееж поведене, на якім полягає в дптини перенимане на 
власність та посідане яблока, будуєть ся на поведенях, якими ди¬ 
тина звикла стрічати яблоко як предмет іди і забави. „Приго¬ 
товляюче" поведене, до якого призвичаілась дитина в положенях, 
де вправді бачила вона яблоко, але мусіда на него ждати і по¬ 
дібне поведене зглядом забавок, які дитині не зараз подавано, 
е основою, з якоі внрастае поведене: „взяти на власність"./Тому 
іменно, що приготовляюче наставлене на яблоко ставить ся до 
него раз як до страви, другий раз як до забавки, а иншнй раз 
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знов як до одного і другого, інтерферують оба поведена між 
собою і скжадають ся остаточно у поведене висдїдне, в якім вдер¬ 
жують себе спідьні складники, а відмінні ослабляють ся. Простя¬ 
гане руки до яблока, яке становить вступ і при бавленю ним 
і при їдасеню може вдержати ся як спільний складник обох по- 
ведень, одначе рука остае згодом нерішена, чи має повести предмет 
до губи, чи лишень бавити ся ним, і в результаті держить його 
тільки в руці. Ось так ^ поведене тратить виразне стремлїне до 
їдженя і до бавлена і набирає 'через те прикмет перениманя на 
власність взагалі, при якім дпща на разі вдоволяєть ся самим 
задераганєм предмету. Слово ,,иати“, яке приговорююєть ся дитині 
при вручуваню („маєш тут яблоко“), засодіюеть ся евентуально 
з поведенєм, яке кристалізз'єть ся в дитини у тих обставинах 
і служити ме йому до його названа. 

Понеже одначе ,,приготовляюче“ поведене згдядом страв та 
забавок прояв.ляе здобуте вправою пристосоване до дійсностп і не- 
дійсностп о стільки, що кермуеть ся після знаків, що вказують 
на будуче, то і виростаюче із поодиноких форм сего поведена 
„поведене перениманя на власність" перейме від них у себе при¬ 
стосоване до дійсності!. Злишним бз'^де зачинати із сим останнім 
поведенем сю вправу на ново. • ' 

На отсій дорозі одержить „перенпманє на власність" також 
здатність лучити ся з почуванем вдоволена, для якого, о скі.іьки 
дитина міркувати етане над положенєм, наеунеть ся „посідане" 
як причина. Коли дитина опісля побачить яблоко, то спостережене 
його викличе евентуально у його свідомоети почуте давнійше слово 
„мати". А чи за ним слідувати ме поведене перениманя на влас¬ 
ність, злучене з приємним почуванем, -залежати ме від того, чи 
констеляція психічна, що супроводить спостережене яблока, за- 
ключає познгіки, які ііанше випереджали іджене яблока чи забаву 
ним і набрали були через те спосібностп, актуалізувати „при¬ 
готоване" до ідженя чи забави („даруючий" рух матери, прита¬ 
куючі жести або слова і т. д.). Нема сих познак у констеляціі, 
то не слідувати ме також отеє поведене і почуванє вдоволеня. 
Кінчить ся отже в такім випадку на „самім лише зображеню" 
яблока, яко^іу не товаршиить ніяке радісне почуванє. Так ось по¬ 
ведене перениманя на власність віддідичуе від поведень, з яких 
розвйваеть ся, питоменніеть, що є зорентованє до дійености, то 
значить, що актуалїзуєть ся лишень серед обставин, які з пра¬ 
вила випереджають означену якусь подію. 

Отеє переношене раз набутих призвичаєнь у дальші сфери 
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ПСИХІЧНОГО житя можна поясняти також- так, що виходить ся при 
розгляді від констеляцій, які викликають поведене. Коли кілька 
елементів, які внутр якихсь констеляцій стали ся шляхом при- 
звичаеня вихідними точками означених поведень, утворять нову 
цілість, тоді й поведеня привязані до поодиноких елементів скла¬ 
дають ся в нове зложене поведене; а се мати ме характер при- 
стосованя до дійсности, який мали частні поведеня, не потребуючи 
на ново переходити через стадію вправи. 

Душевний твір, що е психічним корелятом предмету ,,майно“, 
творить ся з елементів, Що е психічними корелятами гроша та 
ріжних річий. які дістати можна за гроші. Зображене майна стоїть 
в асоціаційнім повязаню з зображенем гроший та ріжних річий, 
які можна купити за^ гроші (предмети комфорту,_ страви і т. д.) 
і держить ті зображена постійно в стані готовости. Наслідок сего 
таки®, що ми на констеляції, які заключають як складник пси¬ 
хічний корелят „майна“, реаїуемо в прінціпі так само, як на 
гроші та на предмети купні за гроші. І як ріжними пооди¬ 
нокими предметами комфорту тоді тільки тішимо: ся, коли іх 
дійсно одержуємо, то так і одержане майна тоді тільки тішити ме 
нас. коли ми наберемо переконана, що воно стає дійсно нашою 
власністю. 

■ Вразливість на ріжницю між дійсністю і недійсністю, яку 
ми виробили собі в відношеню до страв та ріжних предметів ком¬ 
форту, переносить ся в основі на майно, як іх суму. Злишним е 
проте, щоби хтось, хто в спадщині одержав майно, робив доиерва 
досвіди з дідиченсм майна, коли він має висше ставити дійсне 
одержане майна від самого лише подуманя такоі евентуальностп. 

§ 10. Осудні почуваня як витвір вправи. 

Погляд про суть почувань осудних (почз вань вартості!), який 
нам видає ся влучним, завначили ми вже в головних обрисах. 
Нам видаєть ся, що ос}'дні почуваня се тільки спеціяльніїй ви¬ 
падок загальнійшоі появи: з огляду на обставину, що наша пси¬ 
хофізична організація дає нам спромогу творити зображена ріжних 
ситуацій також тоді, коли тих ситуацій під даний момент в дій¬ 
сності! нема, повстає потреба окремого приноровленя нашого пси¬ 
хофізичного орїанізму; а саме потреба навчити ся не реагувати 
так само на зображена ситуації, яких у дійсності! нема як на 
зображена, для яких істнуе згідність між субективнии образом 
і окруженєм. Спроможність примінитн наше поведене до сеі ріж- 
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•ниці осягаємо через Еправ}ч Коли сліди сего пристоеованя, що 
перенизує всі області! нашого психічного житя, зроблять ся за- 
зіітні особливо виразно серед почувань, то маємо перед собою 
явища, які Майнонї називає осудними почуванями. Почуваня сі 
заслугують на сю назву о стільки, що внутрішні констеляціі, • які 

.дорогою пристосована осягають здібність викликати дотичні почу¬ 
ваня, ріжнять ся від констеляцій, яким не достає сеі здібності!, 
між иншимп тим, що перші з них є також в силі дати основу 

•означеному переконаню, між тим,' як другі сеі спроможності! не 
мають. 

І, як ми бачили, не є річею необхідною для пояснена сеі 
•стрічі условин почуваня з условинами переконана приймати істнр- 
ванє якогось окремого, первісного відношена між переживанеи 

•осуду і переживанєм почуваня. Зіткненє почуваня і осуду се на- 
•елідок зіткненя условин обох явищ психічних. А дальше те 
зіткненє условин не є первісним фактом нашого психічного житя, 

-:їиш наслідком досвіду, зібраного чоловіком на протязі онтогене¬ 
тичного розвитку. Шлях, на якім досвід зводить до купн ті усло- 

■вини, се дорога ассоціятивноі вправи, вправі! взятоі у тім зна- 
чіню, яке обнимає призвичаєне і відзвичаєне а також і асоціа¬ 
тивне пересунене. Психічні констеляціі, що МОЖ}'ТЬ бути основою 

•означеного позитивного зглядно негативного осуду, присвоюють собі 
Ш.ДЯХОМ асоціативного пересунена прикмету бути антіцеденсами 
позитивних зі'лядно негативних почувань. В отсім розуміню можна 
поннматй осудне почуванє як асоціаційну !іояву. 

При описі процесу, що веде до утворена почз'^вань осудних, 
-звернули ми нашу увагу у першій мірі на рухово-сенсоричний 
'ЧИННИК тому, що творене згаданоі вправи у тій области найбільш 
-замітне, і тому, що чинник сей остае в тісній звязи з почува¬ 
нями. Саме узгляднене сего чинника помагає найбільше до зрозу- 
міня отсего процесу як обяву вправи, призвичаєна. Не запере¬ 
чуємо одначе, що почуваня осудні кидають ся в очи найрадше 
як раз там, де рухово-орГанічннй посередник явища найменш за- 
мітний. Одначе такі випадки, де осуд є одиноким переднпком, 

•а почуванє одиноким слідником, є явищами, які можна як ви¬ 
падки граничні влучитп до богато' численнійшоі Групи випадків, 
де осуд з одноі, а почуванє з другої сторони лежать на обпльній 
.рухово-орГанїчній основі, котра то обставина виразно вказує на- 
•прям, в якім шукати треба за властивими пружинами явища. 

Хочемо одначе тепер зазначити виразно, що хоча ми і!ри 
а!робі пояснена осудних почувань відкликали, ся частїйше дО' 
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чинника,, який назвали ми ,,поведенем“ (в тїснїйшім розуміню- 
'слова), то не перечимо можливоети поясняти сю появу також прц: 
помочи асоціації зображень.^) Дїеть ся тут так само, як при 
явищах мови і прнналежних там ,,наставленях“, ' які ми ста-- 
рали ся поровуміти при помочи ,, поведеня“, бачили однак рів¬ 
ночасно, що до сих явищ можна ставитись також як до продукту 
асоціації в звичайнім її розуміню, а саме як то витвору „асоціа¬ 
ційної змішки“. , ' ' , " 

Дане зображене А може, як звісно, викликати почуванє не- 
лиш ббзпосередно, але також і так, що оиче у свідомість засоціо- 
ване з ним зображене В. яке доперва остае в безпосередній звязн 
з.почуванем. Се поч}'ване викликане через В може виринути над 
поріг свідомости й тоді, коли в зістане через А введене в стан 
гоїовости, одначе не піднесеть ся над поріг свідомости. Се власне - 
вихідна точка асоціаційного пересукеня. 6 тепер дальше можливе, 
що А, відповідно до констеляції, в якій находить ся, приводить, 
раз. до готовостп В, яке має чутєву закраску, а другий раз С. 
яке ніякої закраски не має. З оряду на се приведе А, залежно 
від сего, чи виступить у першій' чи другій констеляції, приємне- 
почуванє, зглядно не приведе нїякого. Коли приймемо, що С не є 
рівнодушне, але має закраску противну як В, то констеляція рі¬ 
шати ме не між почуванєм і етаном рівнодушнпм, але між приєм¬ 
ністю і неприємністю. Назвім таку евентуальність „релятивним 
пересуненєм“ почуваня, то можна осудні почуваня поясняти власне- 
як. обяв такого зглядного перееуненя. Так на приклад у аналізо¬ 
ванім нами перше прикладі з яблоком можна поясняти залежність- 
почуваня від „ переконана “ таким способом. Спостережене чп 
там зображене яб.іока викликає радість не безпосереднє, лиш так, 
що може нам пригадати їдженє яблока. Коли-ж тепер завить ся 
зображене яблока серед обставин, серед яких частїйше дійсно від-- 
бував ся процес ■ їдженя, то воно лекше в силі • б}'де покликати 
у свідомість зображене їдженя зглядно ввести його в етан гото- 
вости, як в обставинах, серед яких звичайно їдженє не наступало. 
Бо обетавдни, першого рода стреміти муть до сего, щоби держати 
зображене їдженя в готовоети, а тим самим скріпляти тенденцію ^ 
до приємного почуваня звязану з зображенєм яблока, між тим як- 
обставини другого рода здержувати . муть сю тенденцію че^юз; 
пригад незаспокоєня бажаня їди. Так етане зрозумілим, що зобра- 

’ї Се власне намагав ся я зробити в статі „Про ріжішцю між по-- 
чуван,яии осудними і представними". 
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жене ябіока,. віііаиче в першій випадку радісне почуване, між. 
тим як у другім випадку воно не мати ме ніякої чутевої 'закраски 
або, евенгуажьно закраеку неприємну. Тому, шо чинний буде тут 
не один якийсь означений прнгад, аже пригади, численних не зовсім^ 
ідентичних випадків, які складають ся в одну вислідну, ііредстав- 
лябть ся явище се як своєрідна асоціаційна змішка. 

Подібно можна почуване, що обгортає когось на вість про- 
одержано майна, поясняти як витвір змішки зображень, які по¬ 
рушує зображене одержаного майна, при чім заходить одначе слі¬ 
дуюче обмежене: Коли вість дотична наспіє геред оретавин, що 
характеризують одержане майна як щось ,,дїйсне“ в противенстві 
до „самого лише зображена-^, то дотичні познаки, що основують, 
переконане про дійсність, побуджати муть очивидно у першій мірі 
спомини тих випадків, в яких відношене до ДІЙСНОСТІ! схоже- 
з хвилевим; отже СПОМИНИ випадків, де ріжні поодинокі предмети 
майна переходили „дійсно^ на власність дотичної особи. Бо в нашім- 
психічнім жптю істнуе їрупа елементів, які повертаючи все серед 
ріжнородних обставин е для нас основою віри у дійсність. (Спо¬ 
стережене потакуючого жесту, чуте слівця ,,їак“ і т. д.). Через 
те констеляції, що основують переконане про дійсність, будуть- 
зближені до себе тим. що мати муть спільні критерії ДІЙСНОСТИ; 

Таким чином можна порозуміїи, як у випадках, де-е віра в дій¬ 
сність певних річнії, стремлять до обнови в першій мірі спомини 
тих випадків, в котрих також була в нас віра у подібні річп та. 
пршелюченя. Число тпх споминів буде одначе в випадку повіреня. 
в одержане майна за велике, а деякі з них будуть й за давні як 
на те, щоб всі вони могли у моменті, коли порушені констеляцією 
проявляють свій вплпв, дійти достану виразної актуа.лїзації. Тим' 
саме поясняеть ся, що ми в таких випадках шукаючи пенхольо- 
іічної -Причини почуваня і не находили тих споминів актуально- 
у свідомости, добачуемо її в позитивнім або' негативнім переко- 
наню, яке бачимо тоді в наїпій душі. , 

Не треба тут також доконче приймати, що осуд як такий, 
грає більшу якусь ролю при актуалїзащї почуваня. Бо репродук¬ 
ційний мотив, який рішає про те, що в висадку переконана сі,, 
а в випадку його браку инші спомини підходять під поріг свідо¬ 
мості!, можна, як ми вже згадали, добачувати в елементах, на 
яких основуєїь ся істноване зглядно брак переконаня. Коли одначе' 
приймаємо істноване окремого переживаня осуду як вііе.іову пере¬ 
конаня, то можна йому, так як і иншим складникам констеляції,. 



-58 СЇКФАН КЛЛЕЙ 

признати ролю мотиву репродукційного, що співдїлае. при розбу- 
джуваню споминів. 

Колн-б таким чином отвирала ся можливість, признати осу- 
.дови при витворюваню осудних почувань якусь ріль, що ставить 
його до почуваня у зрозуміле відношене, то прецінь насувають ся 
згляди промовляючі проти сего. щоби добачувати в осуді рішаючий 

•чинник у поданім власне розуміню. 
І так бачили ми перше, що вправа, яка робить наше пове¬ 

дене вразливим на протиставність дійености й недійсности, зачи- 
наеть ся скорше, заки ми спосібні вхопити сю протиставність осудом. 

' Дальша причина лежить- на наш погляд в тім, що не за- 
веігди там, де ми ех розі говоримо яро переконане, яке ми мали 
і де наше поведене примінювало ся до сего переконана, мусіло 

■фактично , бути актуалізоване переживане осуду; ми мішаємо тут, 
як се так часто й поза сею областю діеть ся, актуальне з потен¬ 
ціальним. Годі отже добачувати в переживаню осуду рішаючий 
чинник там, де воно актуально може цілком не яйитіі ся, лиш 

бути заступленим самою тільки спроможністю актуалізаціі. 
А дальще, наше почуване проявляє вразливість не лиш на 

-напіі переконаня, але також на наші здогади, о. скілько сі осягнуть 
висший трохи степень імовірності!. Так на приклад побоюемо ся 
небезпеки не лиш тоді, коли ми фактично переконані про еі істно- 
ване, але також і тоді, коли вона здаеть ся нам імовірна. Для 
■теоріі, яка в таких випадках приймає безпосередну звазь між по- 
чуванєм і осудом, представляє отся обставина трудність о стільки, 
що тяжко вказати тут властиву основу таких почувань. Бо ті по¬ 
чуваня характером своім зближають ся дуже до осудних, хоча не 

-осуд, але тільки здогад лежить в іх основі. За те теорія, що нама- 
гасть ся обійти ся яри поясненю без осудів, не найде тут ніякоі 
прінціпіяльноі трудності!. 

Не оглядаючись на негативне радше- становпско, яке ми зай- 
тіилп дотично участи осудів в почуванях осудних, не лежить 
в нашій інтенціі твердити, що між переконанями та почуванями 
івзагалі неможливі які небудь звязи. Наші розслідн обгортають за 
вузкнй круг психічних явищ як на те, щоб ми могли важити ся 
на таке тверджене. Властивою метою сеі студії було тілько пока- 

-затп, що іісихольоїічна відбудова типових с.лучаів, в яких на 
погляд Майноніа маємо діло з осудними почуванями, лежить у асо- 
йцяційнім призвпчаеню. 



Наверствованб і і^арактерастичні признаки 
українськи:^ народні’^ тельодш. 

Написав д-)> Філнрет Нолееса, 

Із усіх галузий народньої творчости найбільше характери¬ 
стичною для духа укр. народу єсть його народня музика. Укра¬ 
їнський нарід, одарений уже з природи тонким музикальним 
почутем і незвичайною співолюбивостю, в|іливае у музиці свою 

-сердечну, з глубин душі пливучу сповідь, у музиці' '3 найбіль¬ 
шою безпосередностю відкриває він свою душу, свою палку, 
розмріяно-мелянхол'їйну вдачу. 

Укр. народня музика дає також погляд на сю довговікову 
дорогу, яку перейшов укр. нарід у свойому духовому розвою 
та осьвітлює в історичній перспективі перехрещуване культу¬ 
рних впливів, як вони ішли по собі оставляючи глубо- 
кий слід в народній творчости; і так виказує вона останки давно'ї 

'СПІЛЬНОЇ індоєвропейським народам культурної спадщини із до- 
христіянської доби і відгомін візантийсько-церковних впливів, 
і сильне відбите елементів орієнтальної музики ' та що раз то 
більше зростаючі західно-європейські впливи. Оттим то укр. 
народня музика важна не лише для досл'їдів над культурою укр. 
народу; вона дає також новий і дуже інтересний матеріял для 
порівняного музикознавства. 

Отея розвідка обмежуєть ся лише до вокальної части укр. 
інародньої музики, т.-є. до народн'їх пісень; та заки приступимо 
до обговореня музичної форми укр. народн'їх пісень, подамо на 
вступі короткий погляд на їх наверствованє, яке богато 
виразн'їйше виступає у самому змістї пісень. 

Правдива, живуча поезія народня, як орган'їчне, нерозривне 
полученє двох елементів: поетичного слова й мельодії в одну 

■ артистичну ц'їлість народньої пісн'ї, що удержуєть ся в міл'їонових 
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л\асах народнїх, переходить в устній передачі з поколїня на по- 
колїнє і вічно перетворюєть ся, має свою давну традицію, свій 
вироблений стиль, своїх імпровізаторів і професіональних співа¬ 
ків — се вже рідкість в нинїшних часах високої інтернаціональної' 
культури з її унїфорліуючим впливол-і. 

Таку живучу і незвичайно богату щиронародню поезію, як 
вимовне свідоцтво своєрідної тисячелїтної культури, зберігає 
і доси український нарід, неначе свою національну біблїю. 

Українські народні піснї^ вяжуть ся тісно із духовим житслг 
українського народу, як його найсильніиший вислів. 

В історії й культурному розвою укр. народа можна з дея¬ 
кою певностю визначити кілька періодів, з якими вяжеть ся 
витворюване нових пісенних верстов. 

Жерелолі, з якого виплила народня поезія, треба уважати- 
обрядО: під охороною обряду народні піснї удержують ся най¬ 
довше. Богата обрядова поезія укр. народу сягає сво'ш 
початком іще передхристіянських часів на Укра'їнї і вяжеть ся 
із давними роковими святами. Колядки й щедрівки, співані 
в часї Різдва і Йордану, га'ївки й веснянки, виводжені хороводами 
головно в часї Великодня та купальські пісні', співані в празник 
Івана Христителя, лучать ся із старинними обрядами, які нага¬ 
дують подекуди ще поганський культ сонця. Цикль старинних 
обрядових пісень доповнюють обжинкові й весільні; обряди 
й піснї весільні вказують подекуди на такі первісні форми ро¬ 
динного житя, як іматріярхат та пориване й куповане жінок^).. 
Обрядова поезія давно уже перестала збогачувати ся нови.ми 
піснями, вона і перетворюєть ся і забуваеть ся поволи, так як нарід 
не розулмє уже 'її давної символіки. Заведене христіянства, книжні 
візантийські впливи й апокрифічна л'їтература обогатили не лише 
укр. обрядову поезію новими темами, але “дали також товчок 
довитвореня христіянських пісеньрелїгійного змієту, 
яких число зросло значно протягом XVII—XVIII ст. під впливолд 
школи і латинсько-польської віршової літератури. 

Вже в обрядових піснях, особливо в колядках, скрізь роз¬ 
сипані згадки про подвиги войовничих дружин і героїчну княжу 
добу; дуже богато заступлений в укр. народній поезії віддїЛі 

історичних пісень, із живими споминами про татарські 

Аничковг; Весеиная обрядовая п’Ьсия на занадД п у Сла- 
вявг. 11)03. 

. -) Д-р Вол:од. Охрнмович: ..Вііаченіе укр. свадебньїх'ь обрядовт. 
в ігЬсенг вь іісторіїг зволіоцін семьіі“. Зтнографнч. Обозр'Ьніе. 
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й турецькі напади, про козацько-польські війни, про гайдамаків 
і опришків, про зруйноване Запорожської Січи Москалями та 
заведене рекрутчини і панщини; в піснях сеї групи оспівані на¬ 
віть події §, XIX ст., як знесене панщини, угорське повстане 
з 1848 р., італійська війна з 1859 р., окупація Босни й Герпого- 
вини, смерть цісаревої Елисавети, зарібкова еміграція до Прус 
і до Америки. Історичні й політичні пісні — се справді поетична 
лїтопись укр. народу. . 

Козацька доба укр. історії привела за собою також по¬ 
яву історичних дум, лірично-епічних рецитацій, що оспі¬ 
вують головно борби укр. козаків із Турками й Поляками, ве¬ 
дені в XVI—XVII ст.; сей рід народньої поезії заховав ся доси 
лише на лівобічній Україні і повблй попадає в забуте так само, 
як історичні пісні з козацької доби, складані колись під безпо¬ 
середніш вражінєм подій, яких вони доторкають ся. 

Треба лиш дивувати ся, що укр. нарід зберіг ще таку 
живу традицію історичну та й доси переховав у памяти таке 
велике число історичних пісень, що з того погляду — як замі¬ 
чає Драгоманів — не дорівнуе Українцям нікотрий з європей¬ 
ських народів. 

Через сильний підем народнього житя і свіжий приплив 
культурної струї із Заходу в XVI — XVII ст. укр. народня пое¬ 
зія того часу збогачуеть ся взагалі новим змістом а певно й но- 
ВИЛ1И пісенними формами. Оживлені взаємини Українців із схід¬ 
ними і західними народами причинили ся передусім до розши- 
реня зразків лицарської поезії’) та мандрівних балядо- 
вих мотивів, що є подекуди спільним добром індоєвропей¬ 
ських народів. 

Розбуджене політичне й духове житє укр. народу в ко¬ 
зацькій добі дало богато імпульсів також до розвою ліричної 
поезії, якій чимало мотивів піддавали відносини, витворені без¬ 
настанними війнами й само житє козака, богате на трагічні мо- 
л\енти. 

Л і р и ч н о - п о б у т о в-і пісні творять найбільщий відділ 
в укр. народній поезії: вони оспівують усі важнїйщі моменти інди¬ 
відуального житя людини, зображуючи особисті почуваня, пере- 
живаня і настрої в усій їх ширині й неперебраній ріжнородности. 

' ’) Драгоманів: „Відгомін лицарської поезії в укр. народ, піс¬ 
нях". Тут на.лежпті. ніж іпчинп пісня про лицаря Дребеньоху, ідо завер¬ 
нений і;з походу ліістамп шатерп через трагічну похибку убиває свою не¬ 
винну жінку, відтак гине від самовбппства. 



■МЛЯРКТ КОЛКРСЛ «2 

Глубоким чувством і особливою красою форми визначають ся‘ 
передусім любові ПІСНІ і жіночі піснї про нещасливе подруже. 

Висловом житєвої радости і телшераменту є танкові піснї г 
козак, коломийка і шумка; шуточні піснї й скочні ча- 
барашки виявляють насміоіливе й сатиричне відношене до житя. 

Хоч піснї останніх трех груп (лірично-побутові, танкові 
і шуточні) в переважній части належать до новійшої формації, 
то є межи ними й такі, що сягають навіть XVII ст., як на се 
вказують відірвані строфи, подибувані у старих співанниках 
з ХУІІ-ХУІП СТ.1) 

Заведене рекрутчини і загальної військової повинности дало 
почин до витвореня цілого раду жовнярських пісень, що ті¬ 
шать ся найбільшою популярностю серед широких народнїх мас. 

Однакож і ліежи жовнярськилш піснями єсть чимало дав- 
них козацьких, у яких лише слово „козак“ заступлено словом 
„жовняр“. 

Все те показує, що козацька доба була золотим вікола у роз- 
вою українеької народньої поезії. 

* * . . 

Текст і мельодія, як се на вступі зазначено, лучать ся в укр. 
народнїх піснях в органічну, нерозривну цілість; отся.тісна звязь 
заховала ся й доси в цілих групах пісень особливож в усіх ста- 
ринних обрядових піснях (колядках і щедрівках, гаївках і вес¬ 
нянках, купальських, обжинкових і весільних), колисанках, похо¬ 
ронних заводах і думах, яких зміст вяжеть ся із специфіч¬ 
ною пісенною формою так, що уже сама діельодія і ритм 
піснї показують наглядно, до якої групи вона належить. Із но- 
війших пісень передусім танкові, як н. пр. коломийки і шумки, 
визначують ся хирактеристичними для сих груп признаками ме- 
льодії й ритму. Прочі піснї, як баляди, жовнярські піснї, ліричні 
і насмішливі, уживають в суміш ріжнородних форм пісенних, 
хоч і тут через порівнанє можнаб віднайти первісні й типові 
для кождої групи мельодії й розміри стиха. Однакож у тих піс¬ 
нях ослабла, а подекуди й затратила ся первісна звязь змісту 
із пісенною формою, бо оба ті елементи не завеїгди розвивали ея 
рівномірно; запиеуючи народні піенї помічаємо нераз, як нові 
тексти пісенні підходять під давні, звісні уже мельодії і як на від¬ 
ворот давні тексти співають ся під нові мельодії. Межи пооди- 

Ф. Ко.7ЄЄса. Ритміка укр. народнїх пісень. .Іьвів, 1У07 ст. 233,. 
234 і пр 
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нокими групами пісень відбуваєть ся безнастанно виміна мельодій,. 
що нераз не до впізнаня затирає типові признаки форми. 

У тій безнастанній трансфррмації найбільш постійним 
елементом являєть ся ритмічна будова вірша і стро¬ 
фи; вона й дає трівку основу до клясифікацїї пісень, тим більше, 
що ритм, — се елемент спільний текстови і мельодії ПІСНІ ; та 
про се буде ще бесіда пізнїйше. 

Найдавнїйші є безперечно мельодії укр. обрядових 
пісень, на що вказує подекуди уже їх обєм (атЬііиз) і головно- 
групованє тонів квартами й квінтами, хоч квартовий і квінтовий 
обєм піснї не завсїгди є признаком її старинности. Мельодії ве¬ 
сільних і обжинкових пісень обертають ся по найбільшій части 
у дуровій або мольовій квартї (1—4)^) (муз. дод. ч. 4), хоч поди¬ 
бають ся також инші види кварти, н. пр. дорийська (м. д. ч. 5).. 
Гаївкові і веснянкові мельодії виказують переважно обєм кварти 
або квінти (м. д. ч. 5, 6.); мельодії колядок рідко виходять поза 
сексту. 

Мельодії згаданих обрядових пісень зачіпають часами й уво- 
дячий тон (VII), але се дїєть ся найчастїйше лише у мелізматичних 
прикрасах (особливо як Уогзсіїїаі?, NасЬ8с]11а§, і М^есЬзеІпоіе при 
каденціях). Лише в невеликім числі обрядових пісень уводячий 
тон входить у склад скалі, як істотний інтервал, а ще рідше- 
являєть ся як акцентований тон. Побічне значінє тону, що лежить- 
поза скалею мельодії, має в тих піснях по найбільшій части та¬ 
кож долїшна домінанта (V), що так само, як уводячий тон, не 
нарушає квартової чи квінтової основи тих старинних мельодій 
тим більше, коли кварта межи долїшною домінантою і тонїкою- 
(V—1) не заповнена тонами.^) (Муз. дод. ч. 7). 

В декотрих ліельодіях, особливо тих, що записані у гір¬ 
ських околицях межи Бойками і Гуцулами, появляєть ся на тре¬ 
тьому степені скалі на переміну велика і мала терція, або посе- 
редний тон, т. зв. невтральна терція, (муз. дод. ч. 8). В мольо- 
вих мельодіях четвертий степень скалі найчастїйше підвисшений 
о пів тону так, що межи третім і четвертим степенем являєть ся 
надмірна секунда, яка надає мельодії подекуди орієнтальний ха¬ 
рактер (муз. дод. ч. 7, 8, 1-7): та се вже пізнїйша модифікація 
первісних діятонїчних ладів. Отсї характеристичні для найдав- 

*) ІІрії обговорюваню мельодпчної будови з'кр. народнії пісень озна¬ 
чуємо за бекаром Коі.дєром арабськими цифрами степені скалі, що ідуть 
в гору від тоніки, а РИМСЬКИМИ'цифрами степені, що ідуть у низ відтоніки. 

*) ФІ.1. Ко.десса: Про мельодіі гаївок. Матеріали до укр. етнол. XII. ст. 77.. 
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шої формації пісенної признаки ілюструють найкраще обрядові 
піснї, які також у ритміцї виказують архаїчну будову. 

Дуже значна частина укр. народ, мельодій основуєть ся на 
середновічних, т. зв. церковних ладах, у яких стано¬ 
вище тонїки не є так ясно означене, як у новіщій октавній си¬ 
стемі. Церковні лади були колись мабуть спільним добром індо¬ 
європейських народів; та вони могли розширити ся в укр. народній 
музицї разом із христіянстом також під впливом візантийської 
церковної музики.^) ' , . 

Мельодії сего типу виказують зложене із кварти й квінти, 
яких основні тони приходять по черзї до значіня осередків ме- 
льодії^). Борба межи .тими двома осередками о панованє над 
мельодією удержує увагу слухача в напруженю і надає сим 
пісням старинний характер. Найбільше росповсюджений в укр. 
народнїх піснях є т. зв. церковний дорийський лад (муз. дод. ч. 9, 

Тому, що при богослуженю яо грецькому обрядовії не ужіїваєть ся 
нїяких інструментів, вокальна музика приходить тут до більшого значіня 
чим у .латинській Церкві; часто увесь зібраний в церкві народ бере 
участь в богослужебнім співі; через те і церковна музика могла тут 
більше популяризувати ся, як на Заході. Богослужебні мельодії правос.лав- 
них Українців і унїятів построєні на системі Івана Дамаскина (перша но- 
.ловина ДПІІ ст.) і йогож Октоїху (8 „гласів“ г— су-іо т^уу,), що вика¬ 
зує з одного боку тїсну звязь із музикою стариннпх Греків, а з .другого 
боку близьку анальоґію до системи папи Григорія Великого (591—604), 
який своїми вісьмома звукорядами (4 автентичні і 4 пляґальні) поклав основи 
для богослужебного співу римо-католицької Церкви. — У ночотї грецької 
царівни Липи, подруженої із Володимиром В., пришило до Києва богато 
грецьких духовників а також і співцїв церковних. Лїтурґічні книги, от:і:е 
п найважнїйші підручники для богослужебного співу, як Октоїх, Ірмолой. 
Псалтир, спроваджено з Болгарії. Найдавіїїйші • рукописи богослужебних 
книг із крюковими нртами над текстом сягають XI ст. Спроваджуванє 
грецьких співцїв до Києва нотуєть ся і пізнїйше в Дїтописях (під рр. 1052, 
1130). - 

Церковний спів пересаджений на Україну із Візантії й Болгарії п.ле- 
кано у нас дуже старанно. Декотрі співцї церковні, як Стефан в Києво- 
Печерській Лаврі (друга половина XI ст.), Митуса в Перемшіш (середина 
XIII ст.), здобули собі ^широку славу у сучасників. 

У Львові й Острозї були учителями в останній .четвертної ХМ ст. 
визначні грецькі'духовникн, як Арсенїй, Кирн.ло .Лукаріс, Ннкифор: по¬ 
біч грецької мови учили вони певно й церковного співу, в ХУГ—ХМІ ст. 
впсіїлапо із ріжннх галицьких міст молодих дячків на науку церковного 
співу у Волощину та в Болгарі% Не без значіня для піддержуваня дав- 
них традицій у церковному співі були повно живі взаємини укр. духовіїи- 
ків і церковних братств із Афонськими черцями (Ів. Впшенськйй). (Дим. 
Раз; мовскііі: Церковное пГніе вь Россін ст. 57 і сл.) 

^) 11. Сокальскіії: ,,Рус. народ. муз.“ Харків, 1888 ст. 129—130. 



НАВЕРСТВОВАНе І ХАРАКТЕР. ПРИЗНАКИ УКР. НАР. МЕЛЬОДІЙ 65 

17, 18). Мабуть східним впливам (половецьких, татарських і ту- , 
рецьких мельодїй, що напливали до нас також за посередництвом 
полудневих Славян) треба приписати хроматизацію середновіч- 
них церковних ладів в українських мельодіях, що проявляеть ся 

■особливо підвисщенєм о пів тону четвертого степеня церк. 
дорийської скалї та приставленєм уводячого тону (VII) з долини 
■перед тонїкою. Тому, що сей уводячий тон (Сіз) не годить ся 
із характеристичною для церк. дорийської скалї малою септі- 
мою в гору від тонїки (й—с), можемо його уважати пізнїйшим 
проявом.*) 

Таким способом під впливом Хроматизму зявляєть ся 1) ха¬ 
рактеристична для укр. мольових мельодій надмірна секунда 
межи третім і четвертим степенем, 2) велика терція межи дру¬ 
гим і четвертим степенем, 3) надмірна кварта межи першим 
і четвертим степенем, 4) зменшена кварта межи третім горішним 
і семим долїшним степенем (З—VII), 5) мала терція межи під- 
висшеним четвертим і шестим степенем, 6) зменшена кварта межи 
семим і четвертим степенем церк. дорийської скалї у зворотах 
мельодії (при тонїцї (1), зіставлених у музик, додатку ч. 1. Одна- 
кож побіч хроматизованих зявляють ся й діятонїчні інтервали 
на висше означених місцях. 

Получене кварти з квінтою у ріжнородних комбінаціях дає 
в результатї ЦІЛИЙ ряд середновічнїх церковних ладів, уживаних 
ів укр. народнїх піснях давнїйшої верстви. Коли квінта творить 
долїшну часть звукоряду, а кварта' горішну (при т. зв. автен¬ 
тичних ладах), закінчене піснї сходить ся звичайно із тонїкою 
на першому степенї скалї (муз. дод. ч. 9, 10); колиж кварта обій¬ 
має долїшну, а квінта горішну часть звукоряду (при т. зв. пля- 
гальних ладах), тонїка паде на перший тон квінти по сере- 
динї звукоряду (муз. дод. ч. 11, 12, 13); тодї закінчене піснї 
■спадає звичайно на долїшну домінанту, або задержуєть ся на дру¬ 
гому степенї квінти. Зворот від тонїки у долїшну квінту має 

■вже признаки модуляції у субдомінанту, хоч подибаєть ся він 
власне в тих мольових мельодіях, що виказують зложене із кварти 
й квінти (муз. дод. ч. 13). Очевидно, що не всї тії середновічні 
церковні лади є однаково улюблені й уживані в укр. народнїх ме¬ 
льодіях; низше наведені приміри ілюструють лише найбільше 
розширені взірці. 

*) РЬНагеІ Коїезза: „ІІЬег Зеп теІоЗізсЬеп ипсі гЬуІіітізсЬеп ЛиГ- 
■Ьаи Зеї’ цкі’. гегіііегепЗеп безап^е. ПІ. Коп§і’ей Зеї’ Іпіегпайоааіеи 
Мизік^езеїізсіїай. Вегісіїї 1909. ст. 281. 

ЗАПИСКИ, Т. С.АХГІ. 5 
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Висше згадані закінченя мельодій на другому або пятому 
степені скалі (на долішній домінанті) [муз. дод. ч. 7, 11, 14), 
показують, що дотичні пісні належать до тоі формації, в якій 
почуте тональности не було іще так розвинене, як у найновійшій 
верстві пісенній при октавній системі. 

Вироблене почуте тональности з домінуючою ролею тоніки 
в,октавнім устрою дуровоі чи мольовоі скалі, як 
се помічаємо в найновійшій верстві укр. народніх мельодій [муз. 
дод. ч. 15], витворило ся безперечно під деякими західними 
впливами. Коли давнійші укр. мельодіі зложені виключно в биг 
або в тої, причім мольових тмельодій є значно більше і вони 
мабуть репрезентують давнійший тип, то мельодіі новійшоі 
верстви виказують часто модульоване в паралельну тонацію — 
отже при В-тоП в В-йиг і на відворот [муз. дод. ч. 15]; моду¬ 
ляція в субдомінанту в певних означених випадках є також при- 
знаком новійшоі формації. 
' ■ * * 

> * 

Таким способом можна би в укр. мельодіях з деякою правдо- 
подібностю визначити три формації пісенні: давну, середну 
і нову. Перша — се доба діятонізму,0 у якій пісні квар¬ 
тового і квінтового устрою репрезентують давнійшу верству, 
пісні-ж, основані на середновічних церковних ладах — пізнійшу. 

Не без підстави здогадують ся М. Лисенко та П. Сокаль- 
ський, що всі укр. мельодіі в давнійшій фазі розвою основу¬ 
вали ся на діятонічних звукорядах, бо й доси заховали ся по¬ 
декуди старинні укр. пісні (головно обрядові), що не підвисшую- 
ють семого степеня перед тонкою; велика секунда на місци 
уводячого тону (в А-тоИ: §’-а місто §і8-а) надає ім особливий 
архаїчний характері) [муз. дод. ч. 6]. Московські народні пісні 
і доси задержали по більшій части строгий діятонізм; тим вони 
сильно відріжняють ся від укр. народ, пісень, які з незначними 
виімками перейшли в нову, другу фазу розвою, що зазначила ся 
хроматизаціею первісних діятонічних ладів.®) 

Справедливо зазначує дослідник московськоі народноі му¬ 
зики, Фамінцйн, що „своєрідні гами, на яких построєні мельодіі 

В декотрих укр. мельодіях заховали ся також: сліди неповних, пятизву- 
кових ґам (пентатоніка), на що вже Сокальський звернув увагу. 

Етноґр. Збірник, XXI. ч. 60, 62, 59, 98. 
®) М. Лисенко: „Характеристика музикаль^нхг особенностей малорусск. 

думь і п'Ьсен'ь“, записки Юго-Зап. Отд. Имп.'Географическ. Общ. І. 1873. , 
ст. 364. 
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укр. кобзаря Вересая, закрашені хроматизмом з напруженими 
надмірними інтервалами, — зовсім незвісні й чужі великоруському 
уху. [„Домра" ст. 1511. 

По думці Сокальського') уводячий тон, що зявив ся з хро¬ 
матизмом у мольовій скалі, в укр. народній музиці не грає ролі 
великоі септіми, як у сучасній європейській музиці, а радше має 
значінє перехідного іцтервалу, що змягчує переходи у тоніку 
й домінанту, як се ми бачили ,на хроматизаціі церк.-дорийськоі 
скалі. 

Се не той різкий діссонанс, що веде неминуче в октаву; 
часто-густо заявляєть ся він як закращений самостійний інтервал 
рядом із незакращеним [муз. дод. ч. 16], н. пр. у терції, яка веде 
від другого степеня мольовоі скалі у долішну домінанту [муз. 
дод. ч. 2]. 

Заміна основних інтервалів хром^тизованими подибуєть ся 
також у мелізматичних прикрасах та проходячих нотах [муз. 
дод. ч. 2]. 

Хоч така хроматизація не нарушує взагалі квартового й квін- 
тового устрою пісні, то вона відріжняє укр. народні мельодіі від 
великоруських, а ще більще від західно-європейських та спо¬ 
ріднює іх із музикою південних Славян та східних азийських 
народів: Турків, Татаріє, Персів, Арабів. 

Особливо в козацькій добі, саме в часі витворюваня укр. 
дум, пособляли обставини занощеню сербських пісень на Укра¬ 
їну; стрічаємо Сербів і в Запорожській Січи (в початках XVII, 
або уже з кінцем XVI ст.) і в київській колєгіі; сербські ман¬ 
дрівні співаки стали популярні в Польщі й Литві ще за Ягайла 
на початку XV ст.^) Згадують про них польські письменники XVI 
й XVII ст. (н. пр. Мясковський, Єрон. Морщтин).^) 

Однакож спільні признаки в українських, сербських і бол¬ 
гарських народніх мельодіях треба пояснювати не так сусід¬ 
ськими взаєминами і запозичуванєм одного народа у другого, 
як радще: у спільним візантийсько-церковним культурним еле¬ 
ментом, що проявив ся також і в змісті давних літературних 
і народніх творів у всіх трох народів а на поли музики спіль- 

М Ор. сіі., ст. 172 
Грушевськай: Історія Україиц-Руси VI. Ч. II. ст. 010. 

*. Вказав на се уже проф Яґіч в статі „бгаф’а иа зіоуіпзки рое- 
(Касі ]и§08Іоу. АкаЯетіі XXX^ТI.). 
Ф. Колееса: .,Мельодіі укр. народ, дум І. Мятеріялн до укр. етпо- 

льоґіі т. XIII. ст. ХЬІУ. 
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ностю церковних ладів і головно 2) впливом музики схід- 
нїх азийських народів, особливо-ж Турків і Татарів. Се були 
впливи не поверховні, переминаючі, але тревалі, довговікові; 
вони заважили на культурному розвою усіх трох народів 
і врізали ся глубоко в народній світогляд. Довговікові війни 
Українців із східнїми ордами, почавши від Печенігів і Половців, не- 
вольники й обміна бранців (думи називають кобзарі ще й досі 
„невольницькими плачами" або „псальмами"), та безпереривні зно¬ 
сини із азийськими народами, що тягнуть ся в укр. історії від 
найдавнїйших часів, оставили значні сліди в мові, народній сло- 
весности, звичаях, ноші, орнаменті і здасть ся найбільше в народній 
музиці Українців; усе те промовляє за поглядом Сокальського, 
що відносить появу уводячого тону і взагалі хроматизму в укр. 
народній музиці до східних впливів.0 Пригадаймо, що й кобзу пе¬ 
рейняли Українці по всякій правдоцодібности зі Сходу. Сюди 
треба також віднести богате прикрашуване мельодії тонкими 
мелізмами — мережанками, якими любують ся укр. народні спі¬ 
ваки — кобзарі й лірники*) [муз. дод. ч. 10, 18]. Коли-ж в укр. 
народніх піснях мелізматичні прикраси служать лише для підне- 
сеня експресії й не рушають основного рисунку мельодії, то 
московська народ, пісня любуєть ся у чудних витяганях під один 
склад тексту та в кольоратурах, які нераз скривлюють і затем¬ 
нюють мельодичну лінію. 

Замітна річ, що укр. мольові мельодії сеї формації (осо¬ 
бливо побудовані на церковно-дорийській скалі) із надмірними 
й зменшеними інтервалами, із неясним почутєм тональности, що 
проявляєть ся в характеристичних каденціях на другому і пятому 
степені скалі, показують деяку схожість із подібними угор¬ 
ськими,®) фінськими^) та шведськими народнїми мотивами. На¬ 
віть народні мотиви у деяких творах Ґріга нагадують Українцеви 
свої тужливі народні мельодії, звучать неначе-якась мила ремі¬ 
нісценція із ранної молодости, неначе давно забута няньчина 
пісня. Таку схожість можнаб пояснювати спільностю деяких 
культурних елементів у всіх індоєвропейських народів. Та не без 
значіня був тут мабуть значний наплив варяжських дружин на 

^) Подібний погляд висловлює також Фамінцин. Ор. сіі. ст. 151. 
Ф. Ко.лееса: Мельодії укр нар. дум. І. ст. Ь.—ЬІ. 

®) Т. зв. мадярський тетрахорд часто нодибуєть ся в укр. мольових 
мельодіях. 

Декотрі фінські танкові мельодії живо нагадують укр. коломийки; 
навіть їх ритмічна схема ідентична з коломийковою. 
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Україну в IX—XI ст. Не підлягає ніякому сумнївови, ідо ендозмоза 
культурних впливів уже в середних віках була у нас доволі жива, 
як на се вказують мандрівні теми літературні, розширені в укр. 
народній поезії. 

Важним фактом, пособляючим обміні пісенних мотивів були 
певно мандрівні с пі ваки - ваганти, т. з в. скоморохи. 

Згадки про них доховали ся й доси у декотрих топогра- 
графічних назвах східної Галичини. По думці Фамінцина період- 
історії світської музики на Руси від XI до середини XVII ст. 
можна назвати добою скоморохів.^) На Україні сей період скін¬ 
чив ся значно скорше. 

Скоморохи - жартуни були представниками світської пісні 
(часами із фрівольним відтінком), що виросла на давному сьві- 
тоглядї народному з передхристіянської доби, тому їх поборю¬ 
вало сильно духовенство і вони взагалі не високо стояли в очах 
народу. 

Побіч скоморохів звісні були на Україні в княжій добі по¬ 
важні співці релігійних пісень і рецитатори духовних стих'ів, звані 
каліками перехожими, а також княжі й дружинні 
співаки типу Бояна, про якого говорить автор дружинно- 
лицарської поеми з XII ст. „Слово о полку Ігоревім", що він 
оспівував у своїх піснях лицарські подвиги войовничих князів. 
Переємниками і наслідниками сих співців релігійних і^ лицарських 
пісень стають в середній добі укр. народньої творчости кобзарі- 
бандуристи й лірники, що своїм поважним репертоаром 
зовсім випирають давних скоморохів. Се переважно слїпцї-калїки ; 
позбавлені найбільщих радощів житя, вони концентрують у. собі 
силу почуваня, уміють вглублювати ся в духове житє та перей¬ 
мати ся людським горем. Кобзарі й лірники лучили ся колись 
в окремі братства або цехи співацькі, що мали свої загально 
признані установи й правила. Найповнїйший розвій тих співа¬ 
цьких організацій припадає на ХУІІ—XVIII ст., а їх останки дохо¬ 
вали ся подекуди й до наших часів, як на се вказують кобзар¬ 
ські групи або. школи, звязані із територіяльними районами на 
лівобічній Україні,*) таємна мова лірників, урочиста „визвілка", 
яка дає право співакови по відбутю науки (звичайно 3-літноі) 
у якогось звісного старшого лірника чи кобзаря ходити з лірою 

') Фанинцин'Ь: „Скоморохи на Руси“, Петерб. 1889. 
*) Філ. Колесса: „Варіянтн мельодііі укр. народ, дум, їх харак¬ 

теристика і ґруповане". Записки Наук. Т. ім. Шевч. СХУІ. ст. 134 і сл. 
Мет; „Про музич, форму дум“, Матеріали до укр. етнол. (XIII ст. XXX і ир.) 
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ЧИ кобзою по людях та співом заробляти собі на житє, врешті 
синівське відношене, ученика до свойого майстра—„пан-отця“. 
Знаходячи собі приют при церквах і церковних братствах та 
шпиталях, густо розсіяних на Украіні XVII —XVIII ст., кобзарі 
й лірники були посередниками межи церковною школою і наро¬ 
дом, межи книжною й народною поезією.‘У Хоч нині тип сліпця- 
співака розміняв ся на дрібну монету, то всеж таки і доси нарід 
не уважає кобзарів і лірників простими жебраками, але поважає 
іх, як носителів суспільних і релігійних ідеалів народніх, бо 
й доси ще іх репертоар пісенний задержав ся на значній висоті. 
Коли-ж лірники розширені по усій укр. території співають го¬ 
ловно пісні релігійно-морального змісту та сатиричні, а поде¬ 
куди й історичні пісні, то кобзарі-бандуристи (які заховали ся 
лише на лівобічній Украіні) виголошують при акомпаніменті 
кобзи ще й лірично-епічні пісні-рецитаціі переважно історичного 
змісту — т. ЗБ. дуМи. На бандурі виконують вони й танкові мельодіі. 

Кобзарі й лірники є головними представни¬ 
ками укр. народньоі музики у другій фазі іі роз- 
вою, що зазначила ся хроматизацією первісних діятонічних 
ладів, як на се'вказують виконувані ними мельодіі та сам стрій 
іхніх інструментів. 

Дві назви: кобза і бандура уживають ся тепер як сино¬ 
німи на означене одного-ж струнового інструменту, що нагадує 
своїм виглядом давну лютню. Одначе іще в XVII —XVIII ст. 
були се два окремі інструменти. Кобзу перейняли Украінці від 
кримських Татарів, коли ще не ранше від Половців.В XVI ст. 
була кобза вже загально уживаним народнім інструментом. 
Прототипом бандури стала 14-струнна пандора, інструмент, по¬ 
дібний до лютні,’ що з італійськими музикантами завандрував 
до Польщі і мабуть уже з початком XVII. ст. під теперішною 
назвою бандури розширив ся по Украіні. 

Не дивно, що бандура, як інструмент богатший на струни 
і доскональший від старосвітськоі кобзи, почала швидко прий¬ 
мати ся по містах, у богатших домах і між козацтвом, поки 
з годом-перегодом не прийшла в руки народніх співаків, а ви- 

II. Жнтецкій: „Мнелл о народ, малорусс. думах" 1893 ст. 
ІС4 і пр. 

Назва „кобза" — говорить Фамінщін — може бути нрослїджена 
в старших памятниках славяяських до 1250 р. Вона була звісна Полов¬ 
цям, ІДО принесли як сю назву так і самий інструмент із своєі азийської 
вітчини. („Домра" — ст. 91). 
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лерши з уживаня давну кобзу та перейнявши її назву, стала на 
■українї любимим народнім інструментом. На українському грунтї 
•бандура змінила трохи свою форму і обогатила ся ще доданєм 
коротких струн на „дейцї“, т. зв. „підструнків". 

Лїру занесено до нас із Заходу; на ^Українї була вона 
звісна уже в XVI ст., коли не ранше;') і доси на українських 
землях лїра є найбільше росповсюдненим народнім інструментом, 
а в Московщинї зовуть її „українською". Замітна річ, що на 
Українї і в Галичині лїра має однаковий стрій. (Муз. дод. ч. 3.). 

Дві струни настроєні в квінту (А—е) і потирані безконеч¬ 
ним колїєцевим смичком, як незмінний оргельпункт, дають гар- 
монїчний підклад для мельодії піснї, яку підграє лірник на третій 
струні, настроєній в октаву висше до е; під девятьма клявішами 

.ліри дає ся струна звукоряд (із тонїкою а’) дуже характеристич¬ 
ний для пісень другої формації; для пісень в (іиг лїрник відпо¬ 
відно перестроює клявіші (на сіз’ і б’). 

Нема сумніву, що за впровадженєм нових інструментів 
ішло певно також переймане чужих пісенних мотивів. 

Кромі лїри і бандури найбільше розповсюдненими серед 
укр. народу інструментами є скрипка і цймбали, що разом 
із дзвінковим бубном творять оспівану в народних піснях 
„троїсту музику". Дуже розщирені є між укр. селянством осо¬ 
бливо в гірських околицях ріжні роди сопілок, дуток та 
інщих дутих інструментів. Декотрі з них, як н. пр. звісна межи 

.Гуцулами свиріль — РапрІ'еДе, залізна сопілка і довжезна, 
двометрова, деревяна „трембіта" — сягають безперечно глубокоі 
старини.*) 

Народня інструментальна музика служить головно супро¬ 
водом до оригінальних народи їх танків; найбільще розпо- 
всюднені, характеристичні, народні танки, виконувані в дуже 
живім телщі, в такті є коломийка, розщирена головно межи 
укр. людностю східної Галичини (ії назва переводить нас в око¬ 
лиці міста Коломиї) і козак, метелиця та инчі козацькі танки, 

•спопуляризовані головно на поднїпрянській Українї, але звісні 
також у Галичині. 

Поява згаданих професіональних співаків народнїх та но¬ 
вих інструментів і танків ішла в парі з великим збогаченєм 

'форми і змісту укр. народньої поезії і музики: усе те можемо 

Маедовг. Калики-перехожіе и ихт. нап'Ьвн, ет. 10. 
*) В. Шухевнч: Гуцульщина III. 
М. Лисенко: Народні струменти па Україні. 
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уважати переважно надбанєм сеї другої доби, яку сміло можна; 
назвати добою розцвіту укр. народної творчости, що> 
виробила взірцї стилю і форми для пізнїйших часів. 

В розвою сеї безіменної, колективної творчости, в якій 
форма і зміст безнастанно перетворюють ся і перероджують ся,, 
не легко буває визначити доби розвою і звязувати їх із правдо¬ 
подібною хронольогічною схемою тим більше, що бракує нам 
нотних записів народнїх мельодій із давнійших часів; все-ж таки 
і в сьому напрямі можуть нас орієнтувати деякі факти. Коли 
початок діятонїчної доби тоне у сумерках передісторичних часів;, 
то п ояву знаменних для д ру гої (хр о мати ч н ої) д о бИ' 
історичніих дум, кобзарів і лїрників та розповсю- 
дненє їх інструментів, кобзи і лїри, можна із значною прав- 
доподібпостю звязувати із другою половиною XVI ст.і) 

^ Розумієть ся, що прояви хроматизму в укр. народнїй музиці 
могли почати ся уже від близшої стичности Українцїв із Тата¬ 
рами (від 1240) і Турками (1475), коли ще не ранше. 

* 

Уже протягом XVII—XVII! ст. приходять в укр. культур¬ 
ному житю до значіня нові впливи, які приготовлюють витво¬ 
рене н ової фо рмації пісенної із октавним устроємі 
дурової та мольової скалї і новітним хроматизмом. 

Іще в XVI ст. сини заможнїйшої шляхти і міщанства почи¬ 
нають виїжджати до Італії, Франції і Німеччини для висшого 
образованя; вплив гуманізму і реформації стає щораз то силь- 
нїйщий; з науки італійських музиків спроваджуваних до Польщі, 
користають і Українці. Нова струя культурна приносить на 
Україну богато нових мельодій не лише релігійних, особливо, 
з Польщі, з Чехії та з Німеччини, але також і світських, головно, 
італійських. Пощирюєть ся знакомство з новою нотацією, що 
уже з кінцем XVI ст. випирає з уживаня давні крюки. 

МнргогОлосний, хоральний спів („согласное п'Ьніе") прий- 
маєть ся на Україні уже з кінцем XVI ст.®) При церковних брат¬ 
ствах у більщих укр. містах, як Львів, Луцк, Київ, організують ся. 
церковні хори, що в часі богослуженя виконують під управою 
образованих дірігентів (протопсальтів) чотиро-пяти-шести- а на¬ 
віть осьмиголосні композиції. Микола Дїлецький, що походив; 

II, Жатецкій: „Мьісли“ — ст. 164 і пр.;. Масіговг: Зтногр. Обозр^. 
ХЬУІ. с. 4—9.; Фаминцинь: ,,Дояра“. 

®) Дим. Разумовскій: „Церковнеє ігйніе вг Россіи“ ст. 207 с.®. 
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із Києва та учив ся музики у Заморовича у Бильні,' розчиту- 
вав ся у латинських теоретичних підручниках про музику та 
був познакомлений із наукою контрапункту; в 1677 р. видав 
він теоретичний підручник для науки музики: „Мусикійская грам- 
матика“. 

Усе те показує, що під західними впливами дійшла укр.. 
церковна музика до високого розцвіту, як се з великими по¬ 
хвалами засвідчує Гербі ні й, що в другій половині XVII ст. 
гостював у Київ!: „Українці грецького обряду — пише він — 
богато величнійше прославляють Бога, чим Римляни. Псальми 
й инші богослужебні пісні Отців щоденно виспівують по церквах 
з участю народа у рідній мові, по правилалі музичної 
штуки. В самій милій, звучній гармонії чуємо осібно 
дисканта, альта, тенора і баса. У них простий люд ро¬ 
зуміє те, що священики співають, або читають у природній 
славянській мові. Тому-ж усі миряни співають разом із священ- 
ством і притім так гармонічно і побожно, що мені в одушевленю 
здавало ся, будьто би я був в Єрусалимі і бачив там образ 
та почував духа первісної христіянської церкви. Зворушений про¬ 
стотою українського богослуженя я по приміру св. Амврозія 
й Августина прослезив ся і похвалив сина Божого словами: 
„повні є небеса і земля слави Твоєї!“ ' 

В тім часі витворив ся цілий ряд прекрасних київських на- 
півів (деякі з них і до нині ще удержують ся, як н. пр. звісне 
київське „Слава — Єдинородний“). Із Києва спроваджували спі¬ 
ваків і учителів співу московські царі до своїх далеких, північних 
городів. 

Церковна музика мала певно значний вплив на народню: 
нові, занесені із Заходу релігійні й світські пісні приймають ся 
також межи сільським людом і стають його тревалим надба- 
нєм (н. пр. деякі коляди) ; але також людова пісня знаходить до¬ 
ступ до образованих кругів, як се показують дуже розширені в тих 
часах співаники, зложені в суміш із народнїх пісень і штучних скла¬ 
дань. В 1790 р. виходить в Почаєві „Богогласник“, великий збірник 
популярних релігійних пісень із XVIII а навіть XVII ст. із нотами; лиш 
небогато із тих пісень нагадує давнїйші укр. мельодії: переважна їх. 
часть зложена по західним взірцям, гіо більшій части в дуровій 
скалі, із ясно означеною тонїкою, маркованою також каденций- 
н^ми окінченями. Те саме можна сказати про коляди й канти 
маріонеткового театру, званого „вертепом", переховані із XVIII ст.. 
Сей чужий для давнїйшої укр. музики тип пісенний швидко роз- 
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ширив ся межи народом, що й доси співає богато побожних 
пісень особливо із „Богогласника“. 

Так отже під західним впливом повстає нова верства укр. на- 
роднїх пісень із виразним октавним устроєм та ясно 
означ єно ю тонїко ю, із модуляцією в паралєльну 
тонацію, із уводячим тоном, із пересуванєм інтервалів 
новітною хроматикою, що сильно ріжнить ся від хрома¬ 
тизму східних мельодій, який закрашує лише поодинокі інтер¬ 
вали, перед квартою, квінтою й тонїкою. 

Та в більшій части також мельодії новійшої формації на- 
вязують до давної традиції, будуючи на давнім матеріялї, пере¬ 
творюють в оригінальний спосіб нові культурні впливи, ассимі- 
люїбті» їх до виробленого уже пісенного стилю так, що в ре¬ 
зультаті і сї нові мельодії носять на собі усї признаки оригіналь¬ 
ної творчости укр. народа [муз. дод. ч. 15, 17]. Се проявляєть ся 
в уживаню надмірних і зменшених інтервалів, квартовому й квін- 
товому групованю тонів, в улюблених зворотах і каденціях 
фраз, зіставленю пісенних колїн, мелізматичних прикрасах, сло¬ 
вом — в цїлій будові мельодії, а ще більше в ритміцї так, що 
укр. народню мельодію уже на перший погляд легко можна 
відріжнити від инших, хочби й споріднених, мельодій. Октав¬ 
ний устрій із безконечними перспективами модуляції отвирає 
укр. мельодії вихід із вузких рамцїв кварти й квінти та їх комбі¬ 
націй у середновічнїх церковних ладах і приводить за собою 
широкі, роскішні, вибігаючі поза обєм октави мельодії з оригі¬ 
нальною сумішкою мажора з мінором (як н. пр. у звісних 
піснях: „Ой не ходи Грицю", „Чи я в лузї не калина була", „Ой 
зійди, зійди, ясен місяцю".) 

В теперішному станї укр. народньої музики виступають в су¬ 
міш і переплітають ся усї три формації пісенні, — однакож із 
значною перевагою елементів середної формації, які показують 

«виразно, що сучасна укр. народна музика корінить ся глибоко 
в середніх віках. 1 як середновічні піснї й щерекази дали поживу 
лїрературному романтизмови, так і укр. національна музика, 
репрезентована головно Лисенком, знайшла невичерпане жерело 
вітхненя й основу оригінального стилю у тій давній культурі му¬ 
зичній, яку зберіг укр. нарід під сільською стріхою. 

Та не легко приходило ся укр. народови хоронити свої 
культурні надбаня перед загребущими сусідами. 

Коли насильними і віроломними способами знищено авто¬ 
номію України й укр. козацтво, коли нарід опинив ся у суспільній 
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:неволї під гнетом панщини, а укр. територія стала тереном за- 
борчого походу із двох боків — польского і московського, 
тоді почав ся очевидний занепад також на полі укр. народньої 
поезії і музики, що зазначив ся особливо в послїдних десятках 
літ. 1 тепер, як давнїйше, відбуваєть ся процес перейманя чужих 
мотивів особливо на етнографічних границях там, де укр. на¬ 
рід стрічаєть ся із чужими елементами, із Словаками, Поляками, Мо¬ 
скалями, Румунами і Мадярами: та чужі пісенні мотиви напливають 
на село також із фабричних осередків, із міст, через церкву, школу, 
двір, військо й інтелігенцію. До того-ж під теперішну пору наплив 

■чужих мотивів є такий великий, що вони не можуть так легко 
перетворити ся та засимілювати ся до стилю укр. народньої музики, 
як колись: через те вони псують і засьмічують щиро народню 
творчість, дїлають на неї самим розкладовим способом. 

Лакейський інструмент — гармонія, також „здобуток" но- 
війшої доби, ширить ся в застрашаючий спосіб по наших селах, 
перевертає безцеремонно мольові мельодії на дурові і прино¬ 
сить за собою чужі, по найбільшій части вульгарні мотиви. 

Коли укр. народня поезія, живучи в устах мілїонових мас, 
знаходить ся взагалі в стадії вічної флюктуації й перетворю- 
ваня, то се мішане форм і непомітний перехід одних мотивів 
у другі лишає більше слідів у сфері мельодії як на словах, так 

:ЯК мельодія Є СупрОТИ СЛІВ пісні більше неуловимим елементом. 
Часто людова мельодія складаєть ся із фраз, вийнятих із ріжних 
знаних уже мельодій. Розпізнати в тій амальгамі давне і нове, 
або своє і чуже є часто прямо неможливо. Коли-ж ми тут і там 
розпізнаємо який чужий мотив, то се тому, що він іще не успів 
перетопити ся у горні народної творчости, не успів приноровити 
ся до характеру укр. народнїх пісень. Показуєть ся, що укр. народні 
мельодії виявляють подекуди дуже зложений і скомплїкований 

-Ліатеріял; досліджуване укр. народньої музики в їїтеперішноМу стані 
та історичному розвою вимагає ще богато підготовних робіт, 
та насуває чимало проблємів, які може розяснити в будучности 
молода ще нині наука — порівнуюче музикознавство. Нині, як 
говорить знаменитий дослідник фінських народнїх пісень, Чльмарі 

іКрон (Кгоііп) — „бракує абсолютних критеріїв мельодичного 
іпосвояченя, яке можнаб науково провірити".^) 

Вг. Птаї’і Кгоп: ІІЬег сіаз іекікаїізсіїе Огсіпеп топ Уоікзте- 
ііойіеп. ВегісІЦ йЬег йеп ,2\аєіі:єп Коп^гей йег Іпїегпабопаїеп Мизік- 
етезеПзсЬаіі. 1907, ст. 68. 
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Наші висновки оперті на мельодицї укр. народніх пісень зна¬ 
ходять деяке підкріплене також у їх ритміці. 1 з погляду на 
свою ритмічну будову укр. народ, піснї виявляють широку скалю 
розвою. 

Зразком дуже давної ритуальної поезії є похоронні голо- 
сїня, держані у формі свобідного речітатіва. 

Високий степень розвою речітатівної поезії виявляють укр. 
народнї думи. 

«' Думи — се мельодичний ре^ітатів із змінною формою 
імпровізації: рецитація, достосована до синтактичного укладу 
і ритміки слів у текстї, виказує подїл на симетрично збудовані!, 
однакож ріжновидні періоди, без повторюваня сталих відно¬ 
шень строфи. Мельодично-ритмічні акценти, роздїлені дрібними 
неакцентованими нотами, визначують граматичні наголоси підхо¬ 
дячих віршів у приблизно однакових відступах [муз. дод. м. 18]. 

Віршова будова дум основуєть ся головно на паралелізмі, 
що проявляєть ся анальогічним по значіню укладом слів у рівно¬ 
біжних рядках, приблизно однаковим числом наголосів та скла¬ 
дів і свобідним, найчастїйше дїєсловним римом.^) Замітна річ,, 
що уже І в найдавнїйших обрядових піснях виступає строфова 
форма пісенна із виробленим віршом, сталими цезурами і скла- 
дочисленєм. Кристалізація строфової будови являєть ся резуль¬ 
татом співдїланя мельодичного і метрично-ритмічного елементу. 

Мельодія народньої піснї р'озпадаєть ся на фрази, переділені, 
мертвими інтервалами, каденціями і павзами, що сходять ся 
з цезурами в текстї. Кбжда фраза, наділена сталою ритмічною- 
структурою і звязана із відповідною групою складів тексту, вия¬ 
вляє сталий ритмічний мотив. Числу нотових вартостий, злу¬ 
чених в сему мотиві, мусить відповідати число складів у підхо¬ 
дячій силябічній групі. _ 

Так отже форма першої строфи з огляду на зміст і уклад, 
ритмічних мотивів, це.зури і числа складів у групах силябічних 
і віршах творить сталі рамці, у які відливають ся усї дальші, 
строфч пісні. Таким способом складочисловий прінціп. 
являєть ся характеристичною признакою версифікації укр. народніх 
пісень. У складочисловій схемі строфи відбиваєть ся в загальних, 
нарисах не лише угруповане ритмічних мотивів, але також їх 
розмір і ритмічний зміст. Як' ритмічний мотив виповнений ме- 

*) Філ. Кодесса: ,Про музичну форму дум“. Матеріз.іи до укр. 
етнольогії XIII ст ХХХІІІ-ХХХІУ. 
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льодією замикає зразок музичної думки і одержує своє особливе 
значінє в строфі, входячи в звязь кореспонденції з иншими колК 
нами пісенними, так також підповідаюча мотивови силябічна 
група тексту містить у собі якусь заокруглену часть реченя. Че¬ 
рез те колїна пі сенні, т. є. фрази мельодії, сполучені сталою 
ритмічною структурою із групами силябічними, можна уважати 
ліузикально-синтактичними стопами. Одному мотивови ритміч¬ 
ному може відповідати 2 до 7 складів тексту, що лучать ся 
в}Одноцїльну групу силябічну. Група силябічна, зложена із 5 до 
7 складів при відповіднім зіставленю мотивів може творити про 
себе окремий одноцїльний стих. Та звичайно стих складаєть ся 
із двох-трох груп силябічних, н. пр.: 4-1-4, 4-Ь44-б. Ритміка 
мельодії накидає текстови свої акценти, які не все сходять ся 
із граматичними акцентами підходячого тексту; через те і в тек¬ 
стах відірваних від мельодії слїдне подекуди чергованє акцентів, 

•ЩО однакож нїколи не дає правильних стіп метричних, правиль¬ 
ної сканзії. Лише римові акценти, що покривають . ся з каден¬ 
ціями відповідних фраз, мають стало означене місце. Однакож 
рим лучить не лише кінцї стихів, але дуже часто також пооди¬ 
нокі групи в серединї стиха. (В московських народнїх піснях пра¬ 
вильний рим приходить доволї рідко), з огляду на будову вірша 
і строфи укр. народнї піснї виявляють взагалї незвичайне богат- 
ство і ріжнородність форм. 

Найстаршими розмірами можна уважати 10-складовий ко¬ 
лядковий стих 5-1-5, подибуваьіий також в инших піснях и 7-скла- 
довий стих весільних і обжинкових пісень із неправильною це- 
зурою 44-3, 3-1-4, 54-2 (Муз. дод. ч. 4). Та побіч тих розмірів 
уже в старинних обрядових піснях виступають також инші форми 
дроколїнного стиха, як: 4 4-4 (Муз. дод. ч. 13), 54-3, 64-3 і три¬ 
колійні стихи: 44-44-3, 44-44-4, 44-44-5 (Муз. дод. ч. 7) і пр.- 
Дуже розширеними в укр. народнїх піснях головно оповідаючого 
змісту є,розміри: 64-6 (Муз. дод. ч. 9, 12, 16), 54-54-7 (Муз. дод. 
ч. 11) і особливо триколїнний 14-складовий стих 4-44-6, засту¬ 
плений усїми родами укр. народнїх пісень, почавши від обрядових 
[Муз. дод. ч. 6,8] та історичних, а скінчивши шуточними піснями, 
коломийками (Муз. дод. ч. 17) та пісенними новотворами. 

Отсей тип складочислової версифікації з прінціпом музи- 
кально-синтактичної стопи — як бачимо — опановує цілковито 
уже найдавнїйші верстви укр. народньої поезії, т. є. обрядові піснї, 
ЩО своїм початком сягають до передхристіянської доби. Рит¬ 
мічна- форма є завсїгди консервативнїйшим елементом навіть 
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від самого змісту пісні; справедливо замічає проф. Ягіч; „Зміст,, 
то як листе, що в осени із деревини опадає, а на весні нове,, 
але таке саме виростає". Оттим то виробленя обговореноі в горі 
складочисловоі версифікації укр. народніх пісень не можна зво¬ 
дити до розмірно пізних латинсько-польських книжних впливів, 
що в літературі починають проявлятй ся аж у послідній четвер¬ 
тині XVI ст. . 

Коли-ж укр. народні пісні в складочисленю, розмірі стиха,, 
цезурах і зіставленю груп силябічних визначають ся незвичай¬ 
ною правильностю і симетричностю, , то навпаки московські 
народні пісні не видержують складочислового прінціпу та взагалі 
допускають велику свободу форми і брак симетріі та правиль- 
ности частий. Се показують наглядно зібрані Евг. Ліневою при 
допомозі фонографа в. руські пісні, видані Петерб. Акаде¬ 
мією Наук. 

В укр. народніх піснях переважає двостихова строфа,, 
звичайно ще розщирена повторенєм стихів або іх частий та 
сталими приспівками — рефренами. Найчастійше оба стихи бу¬ 
вають однаковоі будови; однакож подибають ся також строфи 
зложені із двох стихів ріжного розміру, н. пр.: 7-1-7, 5-І-5-І-7 
[Муз. до. ч. 10]. 

Короткі мельодіі три- а навіть двоколійні знаменні для 
давних пісень, особливо колядок і гаівок. Під впливом писаноі 
літератури, особливо церковних пісень, появили ся в укр. народніх 
піснях також довгі, скомпліковані строфи, що вказують часами 
на чуже або книжне походженє дотичних пісень. 

Пісні із Галичини і Волині з огляду на свою ритмічну і ме- 
льодичну будову виявляють більще архаїчний тип: переважає, 
тут коротка, 4—6-колінна строфа із речітативним відтінком ме¬ 
льодіі, причім кождому складови тексту відповідає лищ одна 
нотка; протяжні ноти, групи нот, получені-лєгатом і кольора- 
тури стрічають ся переважно лише в окіченях стихів. З того 
погляду дуже характеристична для галицьких народніх пісень 
є схема коломийкового стиха, що виявляє правильну будову 
музичного періоду, часто подибувану в галицьких піснях новій- 
шоі формації. З огляду на будову мельодіі пісні з Поділя 
й Подніпровя, хоч як близько споріднені мотивами із галиць¬ 
кими та волинськими, виявляють без порівнаня більше розвинений 
художнійший тип :^) вони приводять мельодичннй елемент ДОг 

’) Ст. Людкевич; Етяогр. Збір. XXI ст. XV. 
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ПОВНОГО значіня і розвивають строфи у правильній формі , дов¬ 
ших музичних періодів. 

Мельодії укр. народнїх пісень укладають ся переважно у пра¬ 
вильні однородні такти; чимало знайдеть ся й таких пісень, що 
виказу^рть мішані, але найчастїйше симетрично зложені такти 
(^/4+^/4. ^/4+^/4, ^/4+®/8 І т. д.): іраціональні такти (^/4, ^4, % 
і пр.) подибають ся розмірно доволі' рідко в укр. народні'х піснях.. 
Навпаки московські народні пісні славлять ся сво'ім капризним, 
змінчивим ритмом, що доволі часто укладаєть ся в такти “/4 та "‘и. 
Однакож часами й мельодія укр. народньоі пісні переходить у сво- 
бідне гиЬаіо чи рагіапсіо, а відгадати ритм і такт у декотрих старин- 
них весільних піснях буває нераз дуже тяжко. Вірне записуване 
укр. народні'х мельодій буває ще й з тоі причини не легке, що 
народні співаки у передачі мельодіі й тексту користують ся знач¬ 
ною свободою; рідко буває, щоб співак зовсім дословно без 
н'іякоі зміни повторив раз переспівану пісню. Тим то поясню- 
єть ся велике число і значні ріжниці варіянтів поодиноких 
пісень, записаних в ріжних часах і ріжних околицях. При незви¬ 
чайній музикальности і єпіволюбивости укр. народа, коли засіб- 
пісень у талановиті'йщих одиниць доходить до кількох десятків, 
а деколи й соток, народні співаки часами так переймають ся 
своєю ролею, що імпровізують нові строфи і нові пісні, як 
се можна зауважити при сходинак с'ільськоі молодежи в зимі на 
„вечерницях“, весняними вечерами на „вулиці", а літом при 
„обжинках"; характер імпровізацій носять деякі коломийки й ве¬ 
сільні пісні та похоронні заводи а також народні думи. Впрочім. 
склонність до імпровізованя характеризує усяку живучу щиро- 
народню поезію. 

Хоч українські народні пісні що до своєі музичноі форми 
мають богато спільних прикмет із піснями инших славянських 
народів, то всеж таки визначають ся вони у своїй мельодиці 
й ритміці оригінальними признаками, що разом зібрані склада¬ 
ють ся на окремий тип, окремий пісенний стиль. 

Основою мельодичного рисунку, внутріщньою організацією, 
взагалі цілим устроєм і характером народня музика Українців 
сильно відріжняєть ся навіть від музики іх найблизших єла- 
вянських сусідів Поляків і Москалів, іноді аж до протилежности. 
Під деяким оглядом — як каже Лисенко — укр. |УІЄЛЬОДІЯ сто'іть. 

Філ. Колесса; До питана про укр. музич, стиль. Львів, 1907. 



80 ФІЛЯГКТ КОДЕССА 

без порівнаня близше до південно-славянської чим до москов¬ 
ської.*) 

Мимо того, що територія заселена укр. народом обіймає 
величезні простори від Попраду й горіщної Тиси аж по Чорне 
море і Кавказ, мимо кордонів, які її роздїлюють. укр. народня 
музи ка виказує дивну одно цїльність і єдність, що 
проявляє ся в ЦІЛІМ її СТИЛЮ; оттим то є вона сильним сполуч¬ 
ником усїх 35 мілїонів укр. народу, неначе кров, що кружляє 
у живому організмі. 

*) Мек. Лисенко : Характеристика музик, особ. малор. думь и и'Ьсень. 
-Записки Ю. 3. 0. И. Геогр. Общ. т. І ст. 363. 
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(Тонїка (і) 
МУЗИКАЛЬНИЙ ДОДАТОК. 
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ой, що іут - ка бу-ла? А дож та->і п<‘-рр-піл-ка, ой, що іут - ка бу-лаУ 

--1-^ 

Тут бу-ла цр-р('*-ііі - лонь-ка, Тут бу-ла не - ве - ли-чень-ка. 

НоІ2Ііаизеп. 
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Мо<Іегаіо. Про жіночу неволю: (Іван Кол*»сса Іі)тногр..-}бір.ХІ.ст.247.) 

^ »у - да я хо - ди 

Аік^апііпо. Валнда: 
до сво- І ма - 

(Ів. Колесса Ет. 36. XI.ст. 206.) 

Иа в по - не 
Пі - иіов І - 

Той на - ка - зу - вав 

’ -я 



УРИВОК ІЗ ДУМИ ПРО ОЛЕКСІЯ ПОПОВИЧА. 
(ЗО співу Іката Гончаренка.) 

(«І = Іфкблизио 72 М.М.) (Філ. Колесса, Матер.до укр.етнол.ХІУ. ст. 96.) 
--1-^ к і- 4- 1 5 50 
ОЙ, поЧор-но-му мо - рю, Ой,на Ка -МІ- нї бі-лень-ко-му, 

Л І І .ЛV 

НоІгЬаивеп, 



Погляди Миколи Костотарова 
на задачі української інтедїгенції й дїтературй. 

Написав Олександех» Барвінський. 

Після сиерти царя Миколи І. і вступленя на царський 
престіл Олександра II. повіяло для народів росийського царства 
весняним леготом. І для українського народу .засяяло заранє 
волї та евобіднїйшого розвитку. З деоатилїтного заслана вернув 
до Петербурга Шевченко,' опинили ся тут і інші визначні пред¬ 
ставники Кирило-Методіївського Товариства: Костомарів, Куліш, 
Білозерський. „Основа“ стала головним осередком, в котрім по¬ 
чала ся задумувана Кирило-Методіївським Товариством робота 
коло розвитку українського народу і його письменства. Вису¬ 
нула ся тоді на передове' місце справа всенародної просвіти 
і виринуло питане: чого і якою мовою научати український 
нарід? От тодї то в сїй справі забрав слово Микола Костомарів 
і в маевій книжці „Основи" (1862) напечатав передовицю 
п. н. „Мисли Южнорусса. І. О преподаваніи н'а)южно- 
русскомг язнк’Ь" (стор. 1—6.). 

В наведеній передовицї^) висловив Костомарів радість задля 
змагань до відродин українського язика і письменства і замітних 
творів в обсягу українського слова таких письменників, як 
Квітка, Шевченко, Куліш, Марко Вовчок, що стали нашою на¬ 
родною славою, та що з появою „Основи" виступили нові та¬ 
лановиті письменники. Однак усе те не вдоволювало ще Косто¬ 
марова, бо в сім не бачив він головної задачі нашого письменства: 
недоставало ще йому чогось ественного, що дало би силу і пло- 

Основа, 1862, травень (май) стор. 1 і- сл. 

ЗАПИСКИ. ї. СХХ^І. 6 
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доїворність нашим змаганям. Ми бачили в українськім письмен¬ 
стві чимало гарного, взятого з народу, але іало такого, що далиб* 
ми в заміну народови. Народу не можна по думці Костомарова 
кормити самими повістями і віршами, йому потрібний здоровий, 
поживний корм знаня і просвіти. Поки не буде подаване знане 
українською мовою, поки сей язик не стане провідником за¬ 
гальнолюдської просвіти, доти всї наші писаня в тім язиці остануть- 
блискучим пустоцвітом. Костомарів домагав ся отже, щоби 
українське слово стало нарядом всенародної просвіти, бо нарід, 
бажає учити ся, а коли ми йому не дамо способів учити ся 
рідною мовою, то він стане учити ся чужою, а тодї з просвітою 
народу загине і наша народність. 

Українському народови, каже Костомарів, треба подавати 
науку в його рідній мові, бо се для него найвідповіднїйший 
і найлекший спосіб передавати і висловлювати мисли. Замість, 
повістий, комедій, віршів, — потрібні поучні книжки, але у від¬ 
повіднім доборі. Смішно булоб перекладати українським язиком 
„Космос" Гумбольдта або Римську Історію Момзеиа, на того 
роду твори не наспіла ще пора. Треба по думцї Костомарова 
обмежити ся початковим викладом научного знаня, необхідного 
для найпершої просвіти. Потрібні отже тепер крім граматок 
(букварів) для народу: коротка священа і церковна історія, 
катехизис, виїмки з поук святих отцїв Церкви, з житеписий 
улюблених народом святих і пояснене богослуженя. Крім обсягу 
релйії треба нарід обзнакомлювати з природою, написати для 
него аритметику, космоїрафію, їеоїрафію і приступні для него- 
книжочки з природовіданя взагалі. Замітно, нцо Костомарів ува^ 
жав потребою написати для народу граматику рідної мови, 
з котрої пізнав би устрій людського слова, книжочку про головні» 
основи його положена в державі і про державні закони, але, 
хоч сам великий історик, уважав непотрібним вводити в по¬ 
чатковий план вихована — історію, бо по його думцї ся наука» 

.вимагає більшого засобу вступних відомостий і значного ступня 
розвитку, а без того вона — безхосенна.^) 

Отсим по його думцї годило сяб заняти українським письмен¬ 
никам, а засібні люди на Україні, повинні заявити любов до 

В споминах про останнї роки жити Костомарова згадує В. Берен- 
штам, що сам Костомарів нераз висловлював намір нанисати популярну 
історію України для народу українською мовою. Воспоминанія о прсліЬ- 
днихь годахь жизни Н. И. Костомарова, В. Беренштама гл. Кіев.. 
Старина, Кіевг 1885, (юнь), стор. 227. 
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народу дідом і дати засоби на видане таких книжок і закладин 
шкіл, в котрих діти селян виховували сяб рідною мовою. Ко- 
сгомарів звертав отже бачність земляків на домагане, котре між 
іншими поставило у своїй проірамі Кирило-Методіївське То¬ 
вариство, але не могло сего здійснити з відомих загально причин. 

‘ Костомарів прочував, що проги його думки виступлять 
оборонці державноі єдности, однак нарід і держава — се не 
одно і те саме, бо держава се зверхня форма злуки нераз 
многих народів, котрі в державнім розуміню творять одно тіло, 
але у внутрішнім житю кожлий нарід становить самостійну 
цілість. Коли держава буде відносити ся до кождоі народности 
з однаковою прихильностю, як до всіх інших, не як до друго- 
рядноі, підчиненої, низшоі, висше котроі стоіть пануюча на¬ 
родність, але як до самостійної і рівноаравної, тоді не буде' 
невдоволеня державою ані ворогованя до інших народноетий. 

Здогади Костомарова не були безосновні, бо зараз в мо¬ 
сковськім дневникарстві відозвали ся напасти на український 
„сепаратизм" і почала ся нова нагінка на недавно визволених 
із засланя колишніх членів Кирило-Методіівеького Товариства, 
начеб то їх змаганя були виплодом „польської інтриїи".^) 

Передовиця Костомарова в маевій книжці з 1862 р. про 
научуване українською мовою викликала в ,,Основі“ вельми 
оживлену розправу над сим питанєм, „як тілько пішла голосна 
чутка по Україні, що наш нарід треба вчити на своїй рідній 
мові, яко заповідній основі людського житя*‘. Поки ще виходила 
„Основа" (а перервало ся еї видане з Х-ою книжкою 1862 р.). 

Лптературное Насл'бдіе Спб. 1890. Автобіографія Н. И. Ксст ма- 
рова стор. 135 З великим завзятем виступав проти справи порушеної 
Костомаровом Катков у місячнику „РусскійБістникі." івдневнику „Московскія 
Бідомоети" а <гакож Гопорський і Гогоцький в часописи „Бістникь Юго- 
западной и Западной Россіи" сердили ся між іншим і за те, що св. Письмо 
перекладають на „грубеє, б'Ьдное и карикатурнеє нарічіе*' (Мета. 1863. 
IX. 85,96 і 152) Статі звернені проти Косто’іарова перепечатав „Русскій 
Б-Ьстникг“ 1884 р. із згаданих часописий з 1863 р. а іменно: 1) з „Мо- 
сковскихг Відомостей" ч. 136, 24. УІ. 1863 р. (проти збираня 
жертв на видаване українських книжок); 2) з „Московскихг Відо¬ 
мостей" ч. 191. з 4. IX. 1863 р. (відповідь на оправдане Костомарова 
в „Спб. Відомостяхг"); 3) із „Современной Літописи" 1863 р. 
ч. 24. (відповіли на статю Костомарова, оповіщену в часописи „День" 
з приводу першої напасти „Московских'ь Відомостей"); 4) із „Совре¬ 
менной Літописи" 1863 р. ч. 26. — Сї статї появили ся тако'ж окремою 
перепечаткою. 
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появило ся там девять дописий з ріжних сторін, (між ними дві 
веіьмїї обемисті), котрі стають певним доказом, що гадка кинена 
Костояаровом розбудила живий рух серед українського суспільства, 
„неначе яка невідома сила розбуркала, кожного від довгого 
сваня“^) та посипались складки на потреби видань українських 
учебників і просвітних книжок, хоч не в такій мірі, як можна 
було по засібности української інтелїіенції сиодїватись.^) 

Всї дописці, що відкликнули ся в „Основі" на голос 
Костомарова, признавали, що Костомарів „своїм щирим, розумним 
словом вияснив велику вагу учебників на рідній мові“,^) і без¬ 
умовно згоджували ся з поглядом, що наука повинна бути по¬ 
давана українському народови рідною мовою та вказували на се, 
що нарід вельми радо витає українські граматки, котрі бистро 
розповсюджували ся на Україні. Однак один з тих дописцїв, 
Дмитро Запара, хоч признавав потребу початкової науки на 
рідкій мові, обставав також і за тим, „щоби й ті, що оспівують 
„степи та могили та чорнобривих дївчат“ — оспівували їх 
на здоровле, бо й вони несуть свою лепту на врестіл народности. 
їх поезії й оаовіданя попри поетичну етійність, можуть .бути 
користні для вироблена мови і збогаченя словаря".^) Інший 
дописець, А. Городиський, виступив в обороні научуваня народу 
його рідною мовою проти нааастий духовних московських, 
котрі в київськім місячнику „Руководство для сельских'ь пасти- 
рей“ і в „Кіевскихг Епархіяльннхх В’бдомостяхг" накидали ся 
на „новомодннхь просв'йтителей" і намагали ся доказувати, 
що українському народови навіть і не в думцї учити ся не 
з церковного букваря, часослова і псалтирі, хоч в недільних 

ІЬій. стор. 1. - - 
О народноль образованіи и о средствахь для изданія учебниковг 

на украинскомьязьксЬ. Степан Погарський, Варшава. — Основа 1862, 
УІІ. ст. 13—90. — На какомн язнк'й должно обучать народи? Г. Т. Кіевь, 
Основа, 1862 VIII. ст. 1—12. — 1 моя лепта, Зоспм Недоборов- 
ський, іЬіб. ст. 13—14. — Н. И. Костомарову (по поводу „Мьіслей 
Южнорусса" ви маііской книжкі Основн 1862), Основа, 1862, IX. ст. 1—5., 
Диііитрій Запара. — По поводу народити учебникови, іЬіД. ст. 6. 
Аркадій Іонини, г. Лебедини. — Чему и каки учить наши народи, А. Горо¬ 
диський, іЬМ. ст. 7—25. —Лепта Ватуринської Громади, Ипполити 
Вовки, Основа, X. стор. 1—3. — Письм:о ви „Основу", Димитрін 
Запара, іЬіЗ. ст. З—4. — О передачі научити свідіній на народноми 
язнкі. І Шарловскій, іЬіЗ. ст. 23 — 26. 

Основа, 1862, VIII. ст. 13. 
іЬіЗ. IX. ст. 4, 
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школах засновуваних тоді по містах виявило ся, ;ш;о там з вєп 
ликою охотою питають книжочки видані українською мовою 
і легко присвоюють собі потрібне їм знане. • 

Зерно кинене Косгбмаровом упало на підготовлену вже 
в дечім рілю і почало видавати бажані плоди. Ще в другій 
половині 1859 р. устроювано за впливом професора росийської 
історії 'в київському університеті, Павлова, недільні школи на¬ 
родні, а удержанє і розповсюджене їх на Україні було головною 
заслугою Українців. В тих школах учили спершу по московськи 
а відтак по українськи і за чесного куратора Київського уче- 
бного округа Миколи Пирогова булиб сі школи довели до вельми 
гарних успіхів, колиб росийське правительство на крик Каткова 
і йому подібних не заборонило, було слухачам університету учити 
по українськи та колиб у маю 1862 р. зовсім не заборонено 
у.чити в недільних школах.Огтодї вже виявила ся погреба 
книжок українських для народу й шкільної науки. В 1860 р. 
стали в Петербурзі видавати „Сільську Бібліотеку"^) (вийшло 
того року 13 книжок т. зв. метеликів, ш;о складали ся з деяких 
творів ЇЇІевчвнка, перепечатаних з Кобзаря, оповідань, Ку- 
лїшевих Листів з хутора, перепечатаних з Основи. В 1861 р. 
вийшло 10 таких метеликів, а крім того „Букварь южно- 
русскій" Шевченка і „Граматка" Кулїша, а в 1862 р. 16 
нових метеликів. 

На поклик Костомарова зібрано було до 5000 рублів у руках 
його самого, а деш;о йде було в руках Киян і Харківців.в) Ви¬ 
дано в Петербурзі Арихметику Од. Кониського і.Опо¬ 
відання з св. Письма Опатовича, І. випуск „Церковг 
божа патріархальна вг свмгі", в Києві вийшла Арпх- 
метика Д. Мороз а, в Полтаві „Українські прописі" 
Ол. Кониського, в Харкові „Проповіді о. Івана Баб- 
ченка", П. Коховський проготовляв природну історію 
(зоольоїію), Костомарів скінчив переклад євангелія, 
а Морачевський подав Петербурській Академії Наук свій 
переклад євангелія, про. котрий Академія висловила ся. 

*) М. Драгоманів, Народні школи на Україні серед жаття і пись- 
женства в Россії (з видання', „Громада"), Оєпєує, 1877. — Левко 
Гончаренко (Л. Оирочинськнн). Дещо про шко.ли народні на Україиї, 
Мета, .Зьвів, 1863. Л? 4. стор, 309 і сл. 

-) Мета, Львів 1863, ЛІ 3. стор...267. 
*) М. Драгомаяів'ор.'С. стор. 121. , 
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ЩО він „становити буде епоху в розвитку української сдо- 

весности“.^) 
Були се гарні почини, що перегодом могли довести педа- 

іоіічне й популярне письменство на Україні до широкого роз¬ 
витку, хоч по силах і засобах української інтелігенції можна 
було вже й тоді сподївати ся видатнїйшої роботи. Але й сї 
незначні почини перебила заборона міністра просвіти Валуева 
і московського Синоду (видано до цензорів тайний обіжник 
в 1863 р.), викликана нагінкою московських централїстів з Кат- 
ковом начолї — на „український сепаратизм" і „польську інтриїу" 
Польске повстане, котре тоді підготовляло ся і вибухло в 1863 р. 
в січні, послужило вигідної»; для московських властий покришкою. 
Костомарів проводив літо 1863 р.. в Павловську разом з редак¬ 
тором „Основи" В. Білозерським і доїздив до Петербурга та 
займав ся в Публичній Бібдїотецї історичною роботою. Тодї тр 
підняла ся в „Московскихг В'Ьдомостях'ь" буря проти україн¬ 
ського літературного руху і зачепила Костомарова тим більше, 
що у сім дневнику його імя було виставлене на позор, яко 
одного з винуватих інїціяторів замислів, котрі по думці про¬ 
тивників грозили небезпекою державі. Пущено в хід оклики: 
„сепаратизм, українофільство". Наклепи піддавано головно 
з Києва, а напасники намагали ся з окликом сепаратизму змішати 
українофільство з польским поветан6и.^) Після Катківського крику 
і Валуївської заборони вести дальшу роботу, почату Костомаровои, 
вважали в Росії протизаконним ділом,а напасти „Кіевлянина", 
„Русскаго Вістника" і „Полоса" залякали так українських 
письменників, що мало що не ціле десятилїтє проминуло, поки 
знов стали появляти ся українські книжки в Києві, спершу 
оповідана й казки, а відтак популярні метелики (1872—76); 
Дещо про світ Божий (перепечатане опісля і в Одесі), Розмова 
про небо та землю. Розмова про земні сили (переклад з москов¬ 
ського з доповненями), про Холєру, про Ведмедів, Івана Нечуя 
Левицького: Перші київські князі, Татари й Литва, Унія й Петро 
Могила, М. Драгоманова: Про Татар, козаків та Турків, Лобо- 
довського: Дітські пісні, казки й загадки, дальше: Як тепер 

О Мета, 1863, Л® 1, стор. 95 і 96. — Переклад Морачевського 
лоявив сяп. 8. „Святе Євангеліє славянською й українською мовою, 
по благословевіи святійшаго правительствующаго синода“ в Москві 1907. 

*) Литерат. НасліЬдіе, Автобіографія Н. И. Костомарова, стор. 154. 

^) Драго,манів ор. с. стор. 127—130. 
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‘ОДбуваїикеть са воєнна служба і Про карн, до акил присуджують 
мирові судді' (переклади з урядових видань законів). 

Тепер став Ки'ів головним осередком наукових і літера¬ 
турних змагань та уиового жита на Україні, понинав оживати 
не тільки популярне письменство але й літературний і науковий 
Фух прибирає ширші розміри, поки царський указе 18/30-го маа 
1876 р. не згнобив сих змагань. Минуло знов кілька важких 
літ, в котрих українське слово було засуджене на мовчане, 
поки з початком 80-их років московська цензура стала лагідн'ій- 
шою так, п];о укра'інські письменники відважили ся знов узяти' 
за перо і подавати своі писана в цензуру. Спершу дано укра¬ 
їнській літературі таку пільгу, що цензура пропускала словарі, 
народні пісні, казки, дрібні оповідана й поетичні твори, наки¬ 
неною ім московською правописю замісць давйїйшої кул'ішівки, 
відтак починають появляти ся альманахи й більші твори літе¬ 
ратурні. З нагоди появи українського альманаха ,Дуна“ 

■в 1881 р. в Києві забрав слово в місячнику „В’Ьстникь Европьі‘‘ 
нестор українських письменників Костомарів і напечатав там 
у „Лигературномь Обозрі^ніи" 1. лютня 1882 р, ширшу оцінку 
п. 3. „Задачи украинофильства“.^) 

Костомарів зазначуе, що ледви чи є на світі язик неща- 
сливший українського. Протягом цілих віків признавано, що на 
світі є український нарід і говорить своєю мовою; царі звер¬ 
тали ся до сего народу із сво'іми грамотами і царське слово 
іменувало його „малороссійскимь народомь" а для зносин з Укра¬ 
їнцями і зрозуміня їх мови в Москві при посольськім приказї 

‘були окремі перекладники. Нікому не приходило на думку су- 
мнївати ся про єствованє такого народу із своїм язиком. Аж 
недавно книжні мудрагелї видумали, начеб укра'інського народу 
зовсім і ніколи не було, а на Україні живе нібито такий сам 
нарід, як у Москві, Твері і т. д. в Московщині оден москов¬ 
ський (як они звуть „русскій") нарід; що язик український 
се навіть не нарічє, а прямо — говір незначно відмінний від 
„общерусскаго“ язика; що тілько деякі лихі люди, ненависники 

•єдинсгва Росиї і вороги держави, видумують якесь окремішне 
нарічє і намагають ся витворити з него окремий язик і окреме 
письменство. Нарід на Україні ніби то неприхильний таким 
зиаганям, не хоче вчити ся видуманого язика, а навпаки сам 

*) Віетняк’ьЕвропн, журналг нсторіи, политики, литературн^ХУіІгодь, 
жнига 2. февраль 1882, стор. 886—900. 
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хойе забути ріжницї витворені минувшиною яко наслідок дов-‘ 
гонасної злуки з Польвдею. > і 

Такі погляди, як дальше виводить Костомарів, довели на¬ 
останку до того, що й власти слідом таких розумовань нібито 
міродатних осіб заборонили не тільки украінське письменство; 
але навіть ноти з ^^краінськими піснями і уладжуване концертів 
із співами украінських пісень і' українських драматичних 
вистав. 

Костомарів обговорює дальше історичні причини, наслідком 
котрих український нарід затратив висшу верству, що споль- 
щила ся або змоскбвщилась, але перегодом часи змінили ся та 
освічені люди' додумали ся до такого погляду, що простолюде 
се такі самі люди як і шляхта, як дворяни. Освічені люди, 
зрозуміли, що не годить ся погорджувати мовою низшйх верств 
народних, а таке саме розуміне проявило ся також на Україні,. 
де освічені й учені люди стали досліджувати жите українського 
народу, його язик і письменство. З дослїджуванем народного 
житя проявило ся зиагане розвивати народну мову і вести її 
дорогою, котрою ішли язики інших народів. Таким побитои по- 
явили ся почини українського письменьства. 

Костомарів зазначуе, що українська мова має право єству- 
вати вже задля сего, що дійсно ествує, і право висловлювати 
на ній мисли опирає ся на тім засновку, що здібність слова 
дана Богом чоловікови на те, щоби міг висловлювати свої гадки. 
Тимчасом скоро тільки появить ся яка українська книжка, нЄ' 
оцінюють’ її, чи она добра чи лиха, але накидають ся в дне- 
вникарстві з напастями, що не годить ся писати по українськи. 
Пора отже, каже Костомарів, покинути сю хибну дорогу, а від¬ 
носити ся до українських творів так само, як і до творів на 
всіх інших мовах. 

Поява в Києві українського альманахи на 1881 рік п. з. 
„Луна" часть І.^) дала привід Костомарову висловити свої по¬ 
гляди про задачі українського письменства і про шлях, який воно 
повинно би вибрати. Оцінюючи твори поміщені в „Луні," Косто¬ 
марів не може згодити ся В поглядом декотрих сучасних укра¬ 
їнських письменників, а головно звертає ся проти М. Стариць- 
його, відомоґо під прибраним іменем Гетьманця, котрий 

1) ,0л. Конпеький, спорудник сего альманаха, задумував видавати 
під сим 'наголовком український місячник, одначе не дійшло задля Л’одїшеиі. 
обставин на Україні не тілько до сего, але й до'видана ІГої його части.' 
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вводив ч.ияало не .зовсім уміло , утворених (кованид) слів-, дл» 
вислову виеших розумінь. Признає Костомарів, що визначні 
московські письменники г як Ломоносов, Карамзин, Жуковський 
і ін. ■ творили нові вислови, котрі приняли ся в письменстві, 
але сей дар питомий великим талантам. З жалем вказує Косто¬ 
марів на се, що деякі сучасні українські письменники нама¬ 
гаюсь ся вводити у своїх творах такі нескладно утворені і на-, 
родови незрозумілі слова, коли тамчасом давнїйше письменство 
в творах Квітки, .Гребінки, Гулака - Артемовського, Шевченка,,. 
Стороженка, Марка Вовчка було вільне від таких проявів, 
а з новійших письменників указує на визначний талант Івана 
Нечуя-Левицького. Задля того, що висші верстви українського 
народу наслідком історичних обставин або змосковщили ся і споль- 
щились, або знїичили ся і зиадярщилйсь (а також зволощили ся) 
а їх нащадки виховані вже з новими культурними розумінями, 
треба по думці Костомарова оставити їм бути тим, чим они є, 
та можна тілько бажати, щоби не ворогували проти української, 
літературної дїяльности. Українське письменство, каже Костомарів, 
є виключно мужицьке, бо з українського народу остала ся майже 
сама мужицька верства, тим то і письменство повинно обертати ся 
тільки в сім обсягу. Костомарів указує на дві дороги, якими 
може розвинути свою діяльність українське письменство: перша 
— обзнакоилювати інтелігентну суспільність (з підмогою чисто 
наукових творів і мистецько-письменських) з народним україн¬ 
ським житєм у всіх його проявах; друга — розширяти умовйй.бвпд 
самого народу і в тій цїли подавати йому в приступнім для него,- 
видї загально людське знане. Із сего випливає ясно, що Косто¬ 
марів зовсім не супротивляв ся писаню чисто наукових і мистець- 
ко-письменських творів українським язиком. Вжеж у „Основі,® 
котрої він був головним помічником, печатиВ Куліш науковим 
ладом писану Історію України взірцевим язиком і складом, 
хоч ЄЇ не докінчив, (опісля дальше печатав про Руїну в „М е т ї“ 

і Первий період козацтва в „Правді") а крім того літера¬ 
турно-критичні огляди в альманаху „Хата" (1860), в „Основі" 
і в „Правді." Щоби оперти розвиток такого письменства на- 
певних підвалинах і дати язнкови сильну підставу, вважав 
Костомарів найпильнїйшим на той час (вг настоящее время) 
видане доброго українського'словаря і граматикир а попри 
те домагав ся популярно написаних книжочок про віру, про- 
сільське господарство, про закони. Обставини опісля вкажуть,, 
що треба буде писати дальше. Він указує передовсім на Квітку,, 
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котрий зображав нарід такин, яким він дійсно був, а не таким, 
яким бажав би його виставити який небудь ідеаліст, а попри те 
звертає бачність письменників на Квітчинї „Листи до любезних 
земляків" яко взорець популярного писаня, не щоби се невіль¬ 
ничо наслідувати, але щоби вузку стежку, протоптану Квіткою, 
розширити в просторий шлях. Украінськии письменством до 
кінця житя вельми цікавив ся Еостомарів, але жалував ся нераз 
на недостачу талантів після смерти Шевченка і невдоволений 

•був тим, що тоді між украінськими письменниками проявила ся 
незвичайна охота до перекладів, котрі вважав він тільки тоді 
придатними, коли вони близкі і зрозумілі народному серцю 

:і умовому розвиткови. Тимто осуджував Еостомарів Сгарицького 
за деякі його твори, вказуючи на невідповідний вибір і недо¬ 
статки викладу, а особливо за виклад Шекспірового Д’амлєта“.^) 
Дорікав сим і Драгоманів Украінцям, що .,ми всі провели пять 
років в „гаилєтстві",^} але й Еостомарів опісля з великий 
признанєи висловив ся у критичнім розборі про драму Сгариць¬ 
кого „Не судилось" і признав йому замігний талант, а також 
велику стійкість його перекладови сербських народних пісень, 
але не похвалював перекладів із Шекспіра, Байрона, Андерсена, 
Міцкевича й інших. Еостомарів бажав українську мову бачити 
розвитою до такого ступня, щоби можна нею передавати всякі 
добутки культурного язика, однак для сеі задачі потреба часу 
і значнїйшого розвитку умового овиду в народі і дораджував: 
&з1іпа Іепіе!^) 

Еостомарів рішучо перечить таким мудрованям, начеб то 
український нарід бажав зілляти ся з московським і запевняє, 
що він бажає остати тим, чим є, а так само й українська мова 
буде під впливом просвіти народу розвивати ся і збогачуватись. 
Але поки сей ідеал можна буде осягнути, треба ужити всіх сил 
в користь близшого нам поколіня і укладати такі украінські 
книжки, котрі би практично придали ся теперішньому народови, 
такі книжочки, котрі міг би читати кождий Українець у своій 

■семі, а всі слухалиб його з користю і вдоволенєм".^) 
У відповідь на сі виводи М. Еостомарова у „В'Ьстник'6 

Европн" п. н. „Задачи украинофильства" подав пок. Володимир 

Кіев. Старина, 1885, юнь, сгор. 225 і 226, Воспоиинанія о нослід- 
лихг годахг жизни Н. И. Костомарова, В. Беренштама. 

М. Драгоманів, Народні школи на Україні, сгор. 142. 
®) Вістникт. Европьі, 188'2, февраль, стор. 897. 

Вістинкг Европи ст. 900. 



погляди МИКОЛИ КОСТОМАРОВА 91 

Барвінський в „Д’6і'6“. шість статий и. з. „Зада.чі 
рускои интелигенціи на Украині&“.^) В сих статях 
намагав ея автор витичити нашій інтелііенції на Україні ширші 
задачі, як се вчинив Костомарів. Він указує на розсіяність 
і розсипчивість наших народних сил, на уваслідувану по наших 
предках леїендарну слабість їх, схарактеризовану у першій 
нашій літописи словами: „Земля наша велика и обильна, а на¬ 
рада вь ней ні&сть; да пойді&те княжити и владіти нами“! В сїй 
розсипчивости і розсїяности, піддержуваній ш;е наслідками дов- 
говікової бездержавности українського народу бачить В. Барвін¬ 
ський причини нашої народної немочи, а недостача взаємин 
поміж розірваними частинами українського народу доводить до 
затрати свідомостп нашої народної одноцїлоети і нашої народної 
ідеї, так що нащадки колишніх славних родів, що клали житє 
своє за нарід і край, не можуть порозуміти тої народної служби 
своїх предків, нї їх ідеалів, нї саможертви, нї геройства. Обовязком 
української інтелїїенції покінчити сю народну розтич і витво¬ 
рити між розсипаними народними силами сю духову звязь на- 
циональної свідомости і взаїмности, що може оживити не тілько 
саму інтелїїенцію, але широкі верстви народні, надати їм одно- 

.цїлости і зробити їх невичерпаним жерелом нашої національної 
жизненосги. Потребу сеї взаїмности відчуває українська інтелї- 
ґенція в Галичині, що чує себе спільною і єдиною з цілою 
своєю батьківщиною і витає радо кождий проблем житя закор¬ 
донних, братів, до котрих звертають ся очи галицьких Українців. 
Тимто В. Барвінський витає голос так знаменитого представника 
української інтелїїенції, як М. Костомарів, у „В'бстнпку Европи“ 
і хоче близше прислухати ся сену голосови і тим задачам, 
які він витичує інтелїїенції на Україні. Не може він однак 
в повні згодити ся з виводами Костомарова про відчужене 
українських виеших верств суспільних від народу, оправдува¬ 
не „історичними причинами" і висшою культурою та обра- 
зованостю, супроти котрої не могли удержати ся висші верстви 
на Україні. По думці В. Барвінського українські пани (себ то 
козацька старшина і еї нащадки) почали відхилятись і відчу¬ 
жувати ся від свого народа ще тоді, коли Україна культурно 
стояла безперечно висше Московщини, коли наші люди внисили 
світло науки і „гуманні ідеали" в московську суспільність, 
виплекані західною культурою й образованостю, пересадженою 

1) Д'Ьло, 1882, ЧЧ. 32-34 і 36, 3,7 і 39. 
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на Україну, могли сим сьмко гордиги са перед’;московським® 
боярами, думними дяками і воєводами. Лише захланність за по- 
ЧЄСТ.ЯМИ і маєтками відтягала їх від народу', (їе була та слабість, 
що Й НИНІ відтягає і ЗПОИІЖ НЙЗШИХ верств численні ОДИНИЦІ 

там, де блищить ббгат'ство, легке житє, -ночести. В. Барвінський 
вважає недоброю прислугою оправдуване відчужена дворяньства 
від українського народу висшою культурою, образованостю 
й гуманними ідеалами. Була се велика похибка, котру годї 
осуджувати задля'„історичних причин®, але неможна єї оправ¬ 
дувати, а годило сяб її пізнати і направити. Справдешня і щира: 
інтелїіенція повинна вказати сю дорогу направи.^) 

Костомарів у згаданій статї в „В'Ьстник'Ь Европи® на основі 
історичного огляду про відчужене висшнх верств народних 
вказує на дві дороги, котрими може йти розвиток української 
народности й лїтературн. Володимир Барвінський згоджує ся 
З поглядом Костомарова в горі наведеним про дві дороги,, 
котрими може йти розвиток українського письменства і підчеркує 
з признанєм, що Костомарів бажає '„бачити український язик 
розвитим до такого ступня, щоби ним без натяганя можна 
передавати всї скарби культурного язика®, однак не вдоволяє ся 
покликом Костомарова в тих зиаганях — іезіта Іепіе, а осо¬ 
бливо й тим, що Костомарів „головну вагу кладе на розвій 
популярної літератури і на знакомленє інтелїіентної суспільности' 
з народним житем®. 

„Таке становище, каже В. Барвінський, видає ся нам не 
тільки недостачним, але навіть блудним і "як для нашого народа, 
так і для самої інтелїїенції шкодливим. Він не вдоволяє ся тим, 
щоби українська інтелїїенція не відносила ся лише ворожо 
до культурної праці для нашого народу, щоби остала тілько- 
пасивною, але вимагає від неї позитивної праці для нашого 
народу, котрої повинен підняти ся кождий справді культурний- 
чоловік вже з обовязку і повинности для самої культури, 
в. Барвінський не вдоволяє ся тілько становищем „пасивнои 
невраждебности‘‘ української інтелїїенції супроти українського- 
народу, таким „лише дилетантським аматорством® єї, докоряє 
укр. інтелїґенції неясним зрозумінєм своєї народности та до- 
магає ся, щоби українська інтелїґенція не означувала націо¬ 
нальних домагань таким нвви]іазнии висловом як „українофіль¬ 
ство®, і не бояла ся ясно та виразно признати, що „єсьмо* 

1) Д'Ьло, 1882, ЧЧ. 32-34. 
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•народом, хочемо ним бути і маємо право ним бути“. яУкраїнеьке 
дворянство, пише він, повинно пізнати, що доси не еповнядо 
сего обовязку і тим прогрішило ся не тілько перед народом, але 
и перед культурою. Інтелїїенція, вповні свідома руської щаціо- 
нальноеги, повинна уготовити і облегчити дорогу, котрою/могло 
'би се дворянство не тілько привернути, ся до свого народа, 
але й стати його живим діяльним членом. Сеї праці не жахав ся 
і не стидав ся ні один нарід, котрий хотів успішно поступати 
на полі культурного розвою. Ціла громада , найталантливійших 
пиеателїв німецьких другої половини XVIII і першої XIX в. 
працювала всіма силами, щоби як найвисші класи народні, гак 
і національне жите вирвати з оков чужоземщини, іменно фран- 
цущини. Тож само робили Поляки й Угри, а Чехи від першого 
початку свого національного відроджена посвятили -немал'» своїх 
найлучших сил, щоби вирвати свою інтелїїенцію, а іменно 
свою шляхту з оков їерманїзму. Такоюж дорогою слідує посту¬ 
пати і Русинам”.^) 

По думці В. Барвінського при „невраждебном'ь“ становищі 
назначенім Костомаровом українському дворянству і всій укра¬ 
їнській інтелїїенції не б}^де она могла взяти ся навіть до 
найблизшої задачі, витиченої Костомаровом під теперішню пору, 
не буде кому взяти ся до видана словаря і граматики та,до 
популярних книжочок,- не буде кому рознести плодів сеї праці 
між верстви народу, ■ коли ся інтелїїенція і то найбогатша, 
независима, найбільш впливова відцурає ся всякої праці і не 
буде лише ворожо віїносити ся до українського письменства. 
Перше отже повинна українська інтелїїенция освідомити ся 
із своїми народними обовязками і своїм послаництвом, бо інте- 
лїїенція, що не уміє говорити своїм рідним язиком, а прине¬ 
волена його „сочиняти“ з підмогою словарів і граматик, не може 
являтись живим провідником просвіти серед народа і тому то 
так часто літературні твори таких письменників, носять на собі 
печать штучности і хибної „ковки“ слів, що вражає навіть 
письменного чоловіка. 

Тимто В. Барвінський вважав одною з найперших задач 
наших „переобразованє руської інтелїїенції в свідому інте¬ 
лігенцію національну. Руська інтелігенція повинна не 
тілько хотіти, але й уміти служити евому народови і 
вести перед в його культурнім поступі. — Ми повинні не тільки 

1) Діло, 1882, Ч. 36. 
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перенятиеь дотепер витвореними скарбами иужої культури, але 
й свою пайку культурної праці внести в загально людську 
культуру. Се ціль достойна нашої народности, але она можлива 
тільки ТОДІ, коли ми будемо розвивати нашу народність, а не 
затранувати її, віддаючи всї наші лучші сили, що підіймуть ся 
до виднокруга інтелїїенції, в чужу користь, а що гірше в услуги 
чужої блескотливої деморалізації. Себе свідома щиро національна 
інтелїіенція повинна стати кристалїзацийним осередком, орїанї- 
чною силою нашої народности, еївсесторонного розвою і поступу".^) 

В. Барвінський зазначуе, що Галицька Русь старає ся по 
своїх силах сповняти сю „найблизшу задачупро котру го¬ 
ворить Костомарів, але недостача такої національно вповні сві¬ 
домої, независимої, матеріально сильної, неустрашимої і жертво- 
любної інтелїїенції спиняє сю нашу роботу, не дає їй розвину¬ 
тись в повних розмірах, бо питома наша література не має своїх 
меценатів, а навіть пристановища (розуміє тут Академію Наук 
і університет. Ол. Б.), а те саме діє ся і на інших царинах 
нашого народного житя. Пізнанє галицьких відносин могло би бути 
вельми поучнии і для нашої інтелїїенції на Україні, а тоді 
стало би кождому ясно, що в праці над народними відродинами 
не можна занедбувати зарівно широких верств народних як 
і самої інтелїїенції. 

Коли Костомарів на питашн, якою має бути українська 
література, які еї задачі і якими має вона іти дорогами,,— 
відповів, що бажає для нашої літератури скілько можна 
широкого і скорого розвитку, щоби в ній переда¬ 
вали ся всї скарби культури, але в переведеню сеї гадки 
під тодішню , пору повертав ся відтак майже виключ'-іо тілько 
до популярної, або як він навіть висловив ся до мужицької 
літератури, хоч згадує і про словар та граматику, то Б. Бар¬ 
вінський вважає таку задачу витичену нашій' літературі недо- 
статочною для цілого нашого умовбго житя,, бо тоді українська 
інтелїїенція не малаб уиової поживи й сили до людяного 
сповненя своєї народної задачі, не моглаб остати національною 
без національної літератури і мимохіть підлягалаб чужим, 
відтягаючим впливам, збивала сяб із своєї дороги, тратилаб 
з очий свою народну задачу, колиб у своїй питомій літературі 
не находила пояснена і заохоти. 

Обставину, що Костомарів відносив ся з певною резервою. 

, Д'Ьло, 1885. Ч. 37. 
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з певним холодом до розвитку такої літератури, у котрій би= 
передавали ся всї скарби культури, поясняє В. Барвінский тим, 
що Україна не мала прав на свої школи, не тільки висші,- 
але й на народні, не мала права на розвиток питомої науки 
у своїх інституціях і товариствах, отже росийські Українці 
може й не почували так живо потреби широкого літературно- 

наукового розвитку в своїй рідній мові, як се ми відчуваємо 
в Галичині. А вжеж і в тодішнім стані В. Барвінський вважав- 

потребою скілько можна широкого розвитку рідного письмен¬ 
ства, бо в оепалости переважної части інтелїіенції на Україні 
і ЄЇ відчуженю від народу, еї безучасности в здвигненю 
свого народу з темноти й недолі, еї бездїльности в культурній 
праці — бачив він в значній части наслідки недостачі- 
рідного письменства для інтелїіенції, в котрім українська інте- 

лїїенція могла би найти вірний образ самого люду і себе саму, 

свою народність в минувшині і сучасности і свої задачі почути 
себе рідним братом „менших братів" і одноцїлою з цілим на¬ 
родом, серед котрого пізнала би красу своєї мови і найшла, 
знадоби для культурної праці і просвіти для себе і народу.. 

В. Барвінський стоїть за тим, щоби наука не зачиняла сЯ' 
тільки в кабінетах учених, бо інтелїїенція повинна не менше- 
від самого народа находити в своїй літературі після спромоги 
скарби і добутки науки й письменства, інакше она поверне ся 
в ту сторону, де найде сей корм духовий і раз у раз буде 
відчужуватись від свого народа, а принявши чужий язик, не 
сповнить просвітного посланництва серед свого народу. Тільки- 

сею дорогою, коли й клясичні й наукові твори будуть подавані 
нашій інтелїїенції рідною мовою, навчить ся она її цінити, 
в ній думати і умбво працювати, а переробивши у своїй духовій 
робітні скарби загальної культури, буде витворювати з них 
і з їх підмогою нові плоди для свого народа а посередно і для 
всеї людскости.^) 

Замітки В. Барвінського в „Д'Ьл'6“ про „Задачі руської 
інтелігенції на Україні” викликали листовну відповідь Косто¬ 
марова на адресу редактора в просьбою, щоби сей лист був- 
напечатаний в „далі". Лист сей без дати, однак можна здога- 

дувати ся, що він був написаний між 15 червця а 10 н. ст. 
липця 1882. Остання статя (ТІ) появила ся в „Д^л’6“ З н. ст.- 
червця, а поки дійшла до рук Костомарова, проминуло кілька- 

0 Д-бло, 1885, Ч. 36. 
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'ДНІВ, отже Коетомарів міг написати сей лист не скорше, як 
після 15-го червця. Листу сег.о не напечатав В. Барвінський 
в- „Ділі", як сего домагав ся Коетомарів, імовірно, щоби не 

•давати москвофільським часописям приводу до некорисного накру- 
^чуваня його змісту проти українського письменства, а написав 
лист до Костомарова, як се виходить з другого листу сього 
останнього до редактора „Діла“ з датою 7(20) липця, значить 
лерший лист був писаний не пізнїйше як 10-го н. ст. липця. 

Отепер подаЮ'сей лист у вірній відписи з первописи: 

І. 
„Шановньїй господине редакторе! 

Вь Вашій шановній газеті друкована була статя: Задачн украин- 
' ськои ннтелнгенціи. Такт, зь поводу того, що друковавь я пі;е вь Лютбмь 
місяці вь Вістнику- Евроньї, закидано где-що таке, проти чого я беру 

•на себе осмілку прохати^ дать мені слово и помістить отсей листь вь Вашій 
газеті. Речь оть яка. Я казавь, що украинське дворянсьтво (а воно тогді 
одинока ннтелигенція) перевернулось і стало одинакове зь велпкоруськимь, 
и се сталось задля висчоі культури и винуватити его за се не можно. 
На се перечуть мені вь Вашій газеті, що культура мало-руська була 
вьішча надь великоруську и освітьі вь Украйні було ббльшь, якь у Мос¬ 
ковщині. Може и такь, та коли се було? За царівь Алексія Михайло¬ 
вича та Хведора Алексіевича, а нерекидка малоруського дворяпсьтва 
почалась зь половини XVIII столітьтя за царицю Екатерипу и йшла 
вона сильнішь за царя Мпколая уже на нашій памьятя, и досі не скон- 
чилась, бо и тепер можно • споткати таки дворянськи семьи, где не говорють 
иначе якь по украинськи: тблькб се буває найчастЬшь тамь где нічому 

•сливе не вчнли(*ь п ледве читати и писати уміють: оть доказь на те, що 
за-радн вншчоп культури перекинулось наше дворянсьтво. И якь его вь 
тимь докоряти; чи не мусили родители дітокь своихь до учплищбвь вбд- 
даватя, а вь училищахь науку викладано по руськи.^) Не хвалебно жь 
було дворянамь украинськимь по своихь оселя:^ батькбвськихь сидіти 
та байдики бити: поступали вони на службу государсьтвенну за урядь 

-зь великоруськими дворянами, а тамь треба имь було говорити и писати 
по русеки, або якь ви кажете, по россійськн. Да ще треба доложитн, що 
язьїкь сей, що зоветься у нась русекій, а у вась россійський, не єсть 
намь украинцямь овсі чужий, якь у вась вь Галичині німецькій, а на¬ 
віть хочь би и нольскій. Се интелигенціи руськоі язнкь и хочь внроставь 
вбнь на великоруськбй нбдетаві, одначе и малоруссьі приклад овали туди 
не мало своей праці. У нась тенерь не обь тимь захбдь, щобь якось на 
иншу стать дворянсьтво наше и интелигенцію переверчувать, а обь тимь, 
щобь мужикь, котрого віки за віками держали трохи чи не вь скотиня- 

Обидва листи М. Костомарова дістали ся мені після смерти Во- 
-.іодимира і находять ся в нашім родиннім аріиві. 

2) Себ то но московська. Ол. Б. 
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чому бьіті^, ставь на дороз-Ь до розвину я ^ до осв'Ьтн, а для сего неза- 
водне потр'Ьбно оснособити его зь тимь, до чого дбйшла чолов'Ьчна куль¬ 
тура, вБікладаючи тое‘ рбдною его мовоЮ’, що вбнь зь матернимь молокомь 
перейняв-ь. Ми жадаемь вбдь нашого дворянсьтва и вбдь усіен нашои 
интелїїгенціи, що-бх нам'ь не Д'Ьяли поїгЬшки и шкоди, а у Вась вь га- 
зет-Ь кажуть, що мало такого нассивного доброчинсьтва; нехай би мало¬ 
руське дворянсьтво повернуло ■Ц'Ьлкомь до своеи колишнеи народнбсти. 
Вибачайте, се пишуть таки, що нашого биту не знають тай речі сей не 
дуже розумі^ють. Нема у нась такси моральнон мочи, щобх двигнути на 
таку метаморфозу усього' дворянсьтва громаду, оно и на свізті^ нема такого, 
щобх усилило, безх историчннхх обставїїнь, зразу повести людську гро¬ 
маду туди, куди намх людямь немногимх хочеть ся. И прежх були, якх 

^сами знаєте и показуєте, и теперх єсть и далій будуть зх дворянх нашихх 
таки, що успособлюють соб-Ь мужицьку украинську мову и полюблять іи 
вбдх щирого серця, а котибх навіть и не було (а се нестатечне), такх 
и тод'Ь бх Д'Ьло наше не пропало черезх се тблькб. Интеллигенція наша 
не зх однихх дворянх: бо и дворянська верства зх визволеньемх крепакбвх 
утратила свою достойнбсть; єсть немало теи интелигенціи зх мужицькои 
простои породи людей, т-Ь хочх п не осві^чени наукою, не.дуже латво 
забудуть про те гн'Ьздо. зх якого внлеті^ли, и все таки повертатиметь ся 
ихх серце до тихх селяїїськихх стр-Ьхх, де вони народились и маленькими 

.д'Ьтками будучи б^]^гали. На нихх ббльшь усег<> наша над'Ья сгоить. 
А тихх, що до насх пристануть, зх якои бх тамь верстви не прійшли 
вони, ми пріїїмемо зх щиримх серцемх и ласкавнмх прив'Ьтомх, а иншимх, 
хочх би нав'йть и не ворогамх, скажемх, якх сказавх Діогенх Александру, 

‘КО.ЛИ остатній пбдходивх до его кухвн зх своеи царськои ласки об-Ьцян- 
ками: одного доброД'Ьйства у тебе попрохаю, не засть мен'Ь сві^ту! 

Я прошу, коли ласка буде, висилати мен-Ь ДіЬло до 1 Вресня сего 
року вь Иавловськх Конюшенна улиця домх Лі 65 а. пбсля 1 Вресня 

-знову вх ІІетербургх по тому адресові^, якх першх внснлалисте. 

Щиро прихильний и вельми шануючій вашу милость, нане редакторе, 
на всяку послугу готовий 

Николай Костомаровх 
С.П.б. Вас. Остр. IX. линія д. 4. кв. 8.“ 

На лист В. Барвінеького відповів Коетомарів другим листом 
^ 7 (20 липця) 1882, котрий тут наводжу у вірній відаиси: 

II. 
7 Липця с. с 

1882 р. Павловскх. 
„Щирокоханнїї, шановний пане редакторе. 

Пріязннй листь Вашь прійшовх до мене у саме погану для мене 
пору: я захворавх такх, що думавх бувх, чи не покличе Господь Богх 
давати рахунокх за все своє життя. Тимх охотн'Ьйше зббравшись яко мога 

-зх сплою посп-Ьшити дать Вамх одповідь, щобх часомх коли мене не стане, 
не осталось у Васх вх Галичанх про мене такои згадки, якои я овс']^ не 

•заслуживх. Зх чого се Ви, шановний, доброд']^ю, здумали, бутс'Ьмх то я 
ЗАПИСКИ, Т. СХХУІ. 
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ЛИСаВБ; що РОССІЇЇСКІЙ (якв Вн его зовете И ЯКЬ ВОНБ. у наст, не зоветь ся 
и не звав ся) мусить бути интилегентнимь язнкомь вь Галичині^? Прошу 
Вась укажіть, вь якимь се писаньн'Ь мо-^^мь вичитали Вн таку дурницю І 
Якь же може стати интелегентннмь язнкомь нар^і^чіе зь иншои держави 
вь кра'Ь; где хочь народь и говорить одною р-Ьнью зь Украйною, але исто- 
рія зовсіЬмь инакь повернула духовну долю того края ? Скблькб памьятаЮ' 
таку нисенитнидю несли Вашн святоюрц'Ь, котр;Ь писали якоюсь тарабар¬ 
щиною, думаючи нибнто вони пишуть по россійськи. Але мен:]^ до ихь Д'Ьла 
нема, бо то таки, що ихь не сіють, не садять, а вони сами якь бурьянь. 
родють ся. Я писавь у „Вістнйку Евронн" зовсімь не те, и що писавь, 
те вбдносилось тблькб до нашого края а не до Вашого. Я писавь, що 
книжннй руській язнкь ставь уже интеллигентннмь язнкомь спершу ма^ 
лоруського дворянсьтва, а що далі, то* и всіхь, котрі стали вншче духо-* 
вою освітою одь простого народа. Такь сежь правда и теи правді нігде- 
подіти. Коли бь я написань инакь, сказань бьі, якь бн може вамь хоті¬ 
лось, що намь задля истричннхь памятокь треба вбдцуратись сего кни¬ 
жного язика и вимишлять новий, то 1) се була бь хвальшь и 2) сего бь. 
не допустили мене надруковать, а колибь воно и проскочило, то зьілись бн 
на мене зо всіхь сторонь, а що дальше бн сталось, про те Богь святий 
знає, тблькб ділу народнему я бн не зробивь жоднои користи. А я не 
перечучи тому, що єсть щира правда, що книжннй руській язнкь ставь 
уже интелигентннмь язнкомь внсшои верстви общества вь Малороссіи,, 
задаюсь зь другого погляду, оть зь якого: а мужикь малоруській чи не 
має людського права на освіту и на розвбй? А вбнь книжного язнка 
руського не зрозуміє: длятого не перечте же ему вчитись и розвиватись 
зь своєю праотцевською мовою и не бороніть писать и друковать для его 
книжки. Се ще досі виходить глась вопіючого вь пустині, а все жь 
таки пбсля того надруковано кблько дуже корнстннхь народові книжокь: 
оть хоть бн про комахь, та про жучка хлібоіда, та про обкладки; хочь 
би такихь ббльшь виходило, и то було бь добре, курка по зернятку клює, 
тай сита стане. Коли бь такимь книжечкамь виходить вь світі не пере- 
шкожували, то повагомь одна книжечка за другою, — оть и лптература. 
бн зббралась, справжня народня, не така, якь прежь бувало,* переложуть- 
тобі и Байрона и Мицкевича, и Шекспира и Андерсена, але такь, що- 
хто его зна, кому ихь читати, ледве й той, хто перекладувавь, розуміє, 
бо дивна речь — до сього перекладу приложать ще словарь, а туди 
такихь слбвь понапихає, що кого не спнтаешь: чн~чули таке слово, такь 
той тблькб плечима здвигає. До спражніхь народові користннхь книжокь 
все бь горнулись други, а за роббтниками бь діло не стояло, бо хонь. 
наше дворянсьтво уже усвоило собі интеллигентннй руській язикь, а все 
ще не забуло свого простонароднего, особливо изь молоди багато стрі-- 
чаеть ся душь щиро любячихь народь свбй и раднійшихь нри.ложити на 
користь ему свою працю. 

Майте на увазі, що ся путина тблькб для нась, а не для Вась. 
Вн живете вь иншбй державі пбдь конституційннмь урядомь (хочь не¬ 
дуже любьязно показує себе Ваша конституція вь Галичанській державі);. 
Вн маєте уже свбй интеллигентннй язнкь, хочь ище не зовсімь зложений,, 
але на своенародній пбдставі заложеннй, у Вась що-року ввіходить ббльшь 
двадцяти періодичннхь зданій. У Вась инше діло! Якій же дурень або 
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ворогь стане ванк говорити: покиньте свбй язьїкь, пишіть книжнімь 
руськимк! И коли Вьі мені задаєте, бутсімк бьі то вь моихь писаняхь 
знайшли таку нисенитницю, то я Вамь скажу, що се на мене неправда: 
ніколи я такг не мнсливь и не ннсдитиму. 

Прощайте, шановний добродію, коли Вогь слобояить мене ще водь 
недуга, то вбдзовусь ще, коли дозволите, я коли позове Богь до себе, 
добромь поманіть щироприхильно и правдиво кохаючого свою народнбсть 

Николая Костомарова. 

Обидва листя Костомарова пояснюють його становище що 
до задач української інтелИенції і його погляди на розвиток 
українського язика і письменства, якими дорогами сей, розвиток 
повинен іти. Супроти виводів в. Барвінського він вказує на се, 
що не тоді почало стідчужуване української інтелїїевції і еї 
відчахнене від народа, коли українська культура й освіта була 
висша на Україні як у Московщині, а що-йно з половини XVIII ст. 
за цариці Катерини II, особливож за Миколи І, коли московський 
нарід двигнув ся культурно, а царське правительство знесло 
самоуправу України і єї права та налягло важким гнетом на 
український нарід. Оттодї українське дворянство повернуло ся 
в сторону Московщини і переймаючи московську культуру 
й освіту, відчужило ся від свого народу, переймало московський 
язик, вироблений від часів Іомоносова з підмогою учених і пись¬ 
менників українських, а на широкі верстви українського на¬ 
роду налягла темрява і безпросвітність. Тимто Костомарів 
і в своїй передовицї п. 3. „Мисли Южнорусса“ в Основі 
(1882) і у „Мстник'Ь Европн® (1882) накликував українську 
інтелїїенцію й письменників, щоби починали будову всена¬ 
родної освіти й культури українського народу від підвалин, 
подавали широким верствам народу умовйй корм у видї попу¬ 
лярних книжочок із вселюдського знаня, бо на поважні наукові 
діла по його думці не наспіла ще пора. А перегодом найдуть ся 
і з дворян такі, що присвоять собі й полюблять українську 
мову та до нас пристануть. А ще більш надії покладав Косто¬ 
марів на тих інтелїїентів, що вийшли з „мужицької простої 
породи". Що до инших відчужених дворян вимагав він тільки, 
щоби вони не ворогували проти українського народа і не пере¬ 
бивали роботи коло його розбуджена й просвіти. Костомарів усе 
вказуван на „широку просвіту народних верств і високий рівень 
образованя в найбільш інтеліїентній класі" як. на одинокий мо- 
гучий середник двигненя народу.^) 

^) Кіев. Старина, 1885, юнь, Воспоминанія В. Беренштама ст. 229. 
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В другім листі иказуе Костомарів на те, що вже перші 
змаганя в напрямі видаваня популярних книжочок дали гарні 
добутки, з котрих перегодом зложить ся. література, та що 
й з дворянства не всі забули українську мову, а особливо 
з молоді богато е щирих для сврго народа і готових приложити 
на користь йому свою працю. Він зазначуе ріжницю між від¬ 
носинами на Україні і в Галичині під констигуцийною упра¬ 
вою, де маємо вже свій язик вироблений на рідній основі, 
і тому вважав Костомарів великою хибою, що в Галичині на- 
магали ся, як він каже,. святоюрцї писати якоюсь тарабарщиною, 
думаючи, що вони пишуть по росийськи. Не хотів вія однак 
признати, справедливим доиаганя В. Барвінського, щоби й інте- 
лїїенція на Україні присвоїла собі сей літературний український 
язик і ним послугувала ся в семі і в письменстві, бо „книж¬ 
ний руський (значить московський) язик став уже інтеяйентнии 
язиком спершу українського дворянства, а далі і всіх, що стали 
висше духовою освітою від простого народа", та що „москов¬ 
ський літературний язик не б зовсім Українцям чужий, як у вас, 
в Галичині німецький, а навіть хочби польський". 

Із сего однак виводити, начеб Костомарів був противним 
розвиткови самостійного і окремішнього українського письменства, 
булоб несправедливо. Він жеж сам писав літературні твори, 
поезії, драми (Сава Чалий, Переяславська ніч. Загадка, Укра¬ 
їнські сцени), перекладав твори європейських поетів українською 
мовою (н. пр. Байрона „бврейські співанки", Короледворську руко- 
пись), писав прозові статі ,,Хрвстіанство і кріпацтво", „Суд Чехів 
над собою" і одушевляв ся появою цінних творів українських 
письменників. Він жеж бачив, що й в Основі, котрої він був 
таким визначним дописцем, являли ся наукові твори Кулїша 
(Історія України й инші) українською мовою, але не висло¬ 
влював сміло і рішучо погляду що до самостійного розвитку 
українського письменства. 

Коли Костомарів став у 1863 р. видавати підручники 
для народних шкіл українською мовою, київські семінаристи, 
одушевлені сим ділом, стали збирати гроші, писати проповіди 
українською мовою і мріли про се, як вони, ставши священ¬ 
никами, поведуть справу народної просвіти, а посилаючи Косто¬ 
марову гроші, заявили готовість розповсюджувати українські 
книжки і служити справі народної просвіти. При еїй нагоді 
написали семінаристи Костомарову лист, на котрий відповів він 
19 ■ січня • 1864.' „Чк- постановлять Вас пастирями, писав він 
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сеиінаристам, нехай кожний запечатає собі у серці ту любов 
до свого краю і до свого народу, що тепер ма.ете; і будете ви 
світло людям вашим, і станете ви вріпкою сторожею народовій 
мові і народовій освіті. І колиб то скрізь по семінаріях був 
такий дух, як у вас, не зяомилаб народности нашоі ніяка в світі, 
ворожа сила во віки вічні.. Памятайте, панове, про слівця: 
дай Боже, щоб любов наша до рідної мови не була похожа 
на те насіння, що було зійшло, та росту йому не було. Щоб 
люди вас не звели, а щоб ані ради жінок і дїтий, ані ради 
омани світової, вваплючись на лакомсіво велике, анї ради страха 
архієрейська не нокинули ви мови рідньоі".^) 

Отсей лист стає також певним доказом погляду Костомарова 
на значінє народші мови не тільки для народної иросвіти, 
а взагалі і для цілої української справи, як він любов до 
свого краю і народу тісно лучив з любовю до рідної мови. Та 
при всій горячій любови до України і рідної мови Костомарів 
був приневолений не одно промовчувати, але робив се не задля 
того, щоби покинув сі погляди, а тому, що в Росії не було нї 
свободи почати, нї свободи особистої і задля того в статях його 
проявдяеть ся невиразне становище в тих справах. 

Сену не зовсім виразному становищу Костомарова не ножна 
дивувати ся, а треба виправдувати його тими страданями, які 
він перетерпів для української народної ідеї як головний 
основник і провідник Кирило-Методіївського Товариства, а опісля 
як професор історії в петербурськім університеті і як пись¬ 
менник та український діяч до самої смерти. Се так влучно 
зобразив В. Беренштан у споминах про Костомарова.„Ему 
приходилосьинераз'ь испнтьівать р'бзкіе инеожиданнне переломн 
судьбн, переходить изь одного положенія в-ь другое противпо- 
ложное; дваждн ганималг онь каеедру и дваждн оказался 
непрочннмг на ней, — все зто чертн рйдко встрічающія ся 
вь мирной жизни современвнхь учеинхг, — зто скорше полная 
превратноетей и трагизма жизнь ученнхь гуманистовь зпохи 
возрожденія; сь ними Костомарова иміль еще общее вг томь, 
что всю жизнь должень биль бороться сг неразборчивнми 
на средства врагами, виступавшими подь явннмг или замаски- 
рованннмь знаменемг обскурантизма®. 

Що такі нагінки роблено в Росії на Українців за їх любов 

Правда, Львів 1892, стор. 30,5. 
Кіев. ^тар. 1885, юнь, стор*. 227—2‘28. 
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ДО рідного краю і язика, а особливо на Косгоиарова, признає 
між иншим А. Н. Пипін: „Яитература бьіла поставлена вг послід- 
ніе годн относительно агого вопроса (що до, взаємин між 
українською літературою в Галичині й на Україні) такь, что 
не им-і^ла ЕикаКой возможности онровергать зти клеветн (на 
українське письменство) и вняснить настоящее положеніе Д’Ьла: 

доноси творились келейно, обвиненія могли висказнваться 
вг пенати, защита — ніть. На м'бет'б опасно било обна- 
руживать даже особенную любовь кг своей мі- 
стной родин’Ь и народности: исключительння зкстрале- 
гальнш міри, вь посліднее время прии'Ьнявшіяся столь обильно, 
направлялись и против^ такь назнваемаго украинофильства“Л) 

При всіх обмежених свободи пенати Костомарів боронив 
ненастанно права української мови висловлювати нею свої мисли 
і науки в рідній мові. „Малорусское нар'бніе, писав він, ю 
такой степени отдалено оть великорусскаго, нто учебная книга, 
написанная самими удачннмї складом'ь вї приманеній живой 
нароіной ріни, будете непонятна п нужда малоруссам-ь; совре- 
меннне намї малбруссн не виноватн, что діди и отцн 
оставили имі вг насл’йдство внработанную исторіей 
народность хотя русскую, но отмі&нную от'ь вели¬ 
ко русской. Жестоко, дай безполезно питаться насиль- 
ственннии средствами унинтожить зту народность и ея 
главний признань — нар^ніе, ‘ хотя би сь ц^лью 
зам'Ьнить зто нарініе общимь русскимь язнкомь книжннмь®.^) 
Костомарів ставив отже на тої нас на першому місці виданє 
українського словаря і граматики, щоби дати українській мові 
кріпку підвалину, відтак вказував на потребу- книжок для по¬ 
чаткової освіти, а що буде треба писати дальше, се, писав 
він, вкажуть обставини, значить, бажав_широкого розвитку 
українського письменства, а не тільки одної початкової слове- 
сности для народу. 

Що не висловлював >его зовсім виразно і рішучо, можна 
виправдати сим. що навіть строго-научяі його історичні твори 
переслідували його вороги й цензура, а тим паче його погляди 
в справах становища й розвитку українського народу. Тимто він 
був приневолений нераз замрачувати свої погляди, щобй спасти 
їх перед вістрєм цензора. Се потверджував мені і пок. проф. 

Вістникь Еврош, С.Пб. 1881 (ст. 407—10). 
Русская Старина, 1881, февраль, стор. 320—331. 
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Б. Антонович, коли я вказав на се, що розвідка Костомарова 
про дві руські народности спершу проявляє виразні і ясні по¬ 
гляди про окремішність українського народу, а відтак у закінченю 

^сходить знов до „соединенія и братства сь Великоруссаии“.^) 
На се замітив В. Антонович, що пишучи для цензури, мохна 
неодно ясно і виразно,зобразити, але „відтак треба на останку 
замазати". Се закінчене міг Бостомарів пропустити аж в окремім 

•виданю сеї розвідки в І. томі „Исторических'ь монографій" (1872). 
Тимто і виправдував ся він в листах до В. Барвінського, „щоби 
часом коли мене не стане, не осталось у Вас Галичан про мене 
такої гадки, якої я овеї не заслужив", а „коли Бог позове до 
себе, добрим словом помянїть щиро прихильного і правдиво ко¬ 
хаючого свою народніеть“. Він до самої смерти мимо тяжкої 
недуги „все забирав ся до роботи з молодечою енерїією, з чисто 
українською завзятостю і жадібно виглядав явищ, котрі помо¬ 
гли би йому занести аж до близкої могили надїю на кращу 

■будучину".^) 

*) Основа, 1861, III, стор. 79. 
2) Кіев. Отар. 1885, юнь, ст. 230. Воспомжнанія В. Беренштана. 





АрхеоґраФіїні праці Миколи Костомарова. 
Написав Іван Мрипяпевич. 

Мвкоіа Костомарів має імя в українській іеторіоїрафії не- 
тільки як автор моноїрафій і творець нових історіософічних ідей,, 
але також як видавець історичних матеріалів. І коли би прийшло 
ся рішити, за котрою стороною його дїяльности лишило ся трив- 
кійше значінє, — за історичними творами, чи археографічними 
працями, — хто знає, чи не треба би на першім місці поставити 
археоїрафічних видавництв. Славні моноїрафії Костомарова мали 
великий вплив на сучасників і справді дали новий напрям істот 
ричній науці; але нині вже і Костомарівські ідеї стоять від нас 
далеко і його історичні твори перестали бути останнім словом до¬ 
сліду. Зате видані ним жерела не тільки не втратили доси свого 
значіня, але П];е мабуть довгі часи полишать ся скарбницею, до 
якої мусить звертати ся кождий дослідник новійшої історії Укра¬ 
їни; Коли „Богдан Хмельницький” Костомарова вже втратив давну 
авреолю супротив нових, навіть непевних і доривочних студій, то 
III том „Актів полуднево-західної Росії”, які видав Костомарів, 
полишив ся до нинїшного дня першорядним жерелом для Хмель¬ 
ниччини ; те саме і ще більше треба сказати про дальші томи тих- 
же Актів, ще менше використані для нашої науки, І хочби всі 
моноїрафії Костомарова втратили наукове значінє наслідком новій- 
щих дослідів, археографічні публікації полишаться вічним памят- 
ником його праці. , , 

Не було доси проби звести разом і оцінити, заслуги Косто¬ 
марова на полі видавництва історичних жерел. У принагідних, 
рецензіях, що появл'яли ся іце- за житя історика, у посмертних 
некрольоїах і ріжних замітках порушувано нераз сю справу, але^ 
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НІКОЛИ докладнїйше. В теперішні роковини історика хоиеио подати 
■огляд архивних занять Костомарова і в загальних рисах оцінити 
.його працю на сім полі.^) 

І. 

З методом науковоі праці знайомить ся нині молодий дослід¬ 
ник підпас університетських студій, передусім у спеціальних се¬ 
мінарах. Але тоді, коли Костомарів розпочав студіі на історично- 

•фільольоїічнім факультеті харківського університету, навіть на 
заході не були ще розвинені семинарі, щож говорити про ировін- 

.ціональний украінський університет. Обовязком професорів уважало 
ся лише виложити по можности повний курс предмету, який сту¬ 
денти мали виучити; про якінебудь методичні вправи, про вка¬ 
зівки для самостійних робіт не було навіть мови. 

Костомарів згадує ‘у своій біоїрафіі^) про єдиного професора 
історіі, що мав на нього більший вилив,—Михайла 1унина(Іит. 

■наел. 22, 28). Се був ученик дорпагського університету, вихова¬ 
ний у німецькій школі, спеціаліст у итаринній історіі. В Хар¬ 
кові став доцентом 1835 р. і відразу здобув собі імя як добрий 
знавець предмету, що корисно відбивав від инших професорів; 
своі наукові праці з клясичноі історіі містив м. и. в Журналі 
Міністерства Народноі Освіти®). Костомарів признає, що лєкціі 

..Іунина мали на нього великий вплив і спричинили рішучий зво¬ 
рот: він полюбив історію „понад усе“, з жаром кинув ся читати 
і студіювати історичні твори. Можна би припускати, що такий про¬ 
фесор піддержував теж наукові аспіраціі молодого студента, — але 
не знаємо нічого близше про се, чи Лунин вплинув *як на вибір 
тем, котрими займав ся Костомарів у перших наукових роботах, 

■чи давав йому які методичні вказівки і т.-'ин. 

До праці, опертоі на жерельних студіях, привів Костомарова 
мабуть не університет, а скорше лєктура історичних творів на 
украінські теми. Були тоді широко відомі такі твори, як Бантиша- 

іКаменського Истордчеекое изв'бстіе о возникшей вь Польш'Ь уній 

^) Ізза воєнних відносин богато дрібнїйших праць Костомарова і про 
Костомарова було нам недоступних, через се в сім нарисі' мусять лишити 
ся прогалини. 

Автобіоїрафія Костомарова поміщена у виданю: Литературное на- 
-сл'Ьдіе, Петербург, 1890 р. с. 1—217, (цитую в тексті скороченю). 

®) М. Де-ІІуле — Харьковскій университеть и Д. И, Каченовскій 
.(Вістникь Европн 1874 кн. І—II.) 
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(1805 р.), йогож Иеторія Малой Роееіи (1822 1 1830 р.), митр. 
Евгенія Опиеаніе кіево-еофійскаго еобора (1825 р.), Опиеаніе Кіе- 
вопецерской Лаврн і ин., Н. Закревеького Ояеркг иегоріи г. Кіева 
>(1835 р.), ріжні дрібні етатї Макеимовина. В Петербурзі 1836 р. 
виходять Акти Археоїрафінної комісії. На місці, в самім Харкові 
появляли ся статі на історичні теми в таких виданях як Укра- 
инскій В']&стникв(18іб—19), Украинскій Журналь і ин. В 1833 р. 
Ізм. Средневський розпочав друкувати „Запорожскую Старину". 
Виданя того рода, що містили теж сирі історичні матеріяли, му- 

-еїли звернути увагу Костомарова на рукописні жерела до історії 
України і виробити в нїм жилку збирача й дослідника. Під впли¬ 
вом таких пів-археоїрафічних публікацій він взяв ся до анальо- 
іічних робіт. Не мали, здаєть ся, впливу на його наукові занятя 

■особисті знакомости з харківськими українофілами; зі Срезневським, 
нпр., познайомив ся Коетомарів аж тоді, коли вже сам війшов 
в архивні студії (Іит. насл. с. 28—29). 

Перші архивні праці Костомарова віднЬсять ся до його побуту 
в Острогожську, воронїжської ]‘з'’бернїї. Двайцятилїтний Коетомарів, 
покінчивши університет зі степенем кандидата, вступив .1837 р. 
до армії, а саме до драіунського полку в Острогожську. Тут — 
ще знаємо близше, в яких обставинах — він заінтересував ся 
архивом острогожсь'кого повітового суду, де були документи був. 
козацького полку. Історик пише про се у своїй автобіоірафії: „Я 
почав займати ся тими паперами і захопив ся сим занятем. Се 

•був мій перший досвід у занятях над руською історією на основі 
жерел і першою школою для читаня старих паперів." (Лит. насл. 
с. 27). Ся праця так заняла молодого дослідника, що через се 

•стягнув на себе не вдоволене своїх командантів і мусів кинути 
війско. Ціле літо 1837 р. працював в архиві над козацькими 

■актами і на основі їх зладив опис острогожського слобідського 
полку; важнїйші документи мали бути долучені до тої історії в 
повнім тексті. Ся перша іеторично-археоїрафічна робота Костома- 

ірова не дочекала ся одначе опублікованя, — копії документів 
і сама розвідка дістали ся в руки поліції підчас арештованя 1847 р. 
і десь затратили ся. Сам молодий дослідник з початку задумував 
жидати її зараз друком, але потім змінив плян, — рішив наперед 
розслїдити архиви инших слобідських полків і слідом зложити 

/історію цілої слобідської України. (Іит. насл. с. 27). 
Що намірене видане не . дійшло до кінця, були й инші ири- 

■чини. Коетомарів почував, що потреба йому ще глибшого науко¬ 
вого підготовленя і вернув ся назад до Харкова в університет. 
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де пильно слухав лекцій Іунина і- Валицького та питав богато- 
іеторипних книжок. Чи лектура обіймала теж питаня, що дотор- 
кали його недавних археоїрафіпних дослідів, і нж міг він знайти 
до сього якісь теоретинні вказівки, — про се можна тільки здо-, 
гадувати ся. ... 

Тоді, як оповідає автобіоїрафія, наступив також важний зво¬ 
рот у поглядах молодого дослідника на історію, — зворот, що 
мав основне значіне для всіх його дальших історичних студій: 
„я прийшов до переконаня, що історію треба досліджувати не- 
тільки із мертвих літописий і записок, але й у живім 
народі" (Іит. насл. с. 28). Вислів, який ми підчеркнули, — 
„мертві літописи й записки", — хоч ужитий нашим істориком 
майже сорок літ иізнійше, дає, здаеть ся, вірну характеристику 
тодішних почувань Костомарова. Як предмет дослідів стала перед, 
ним „народна маса", — „нещасний мужик-хлібороб, — його ду¬ 
хове жите, його почуваня, спосіб його радостий і журб"; для роз- 
вязки сеі проблеми літописи й архивні матеріяли не давад^и, зда¬ 
вало ..ся,- відповідноі опори, — історик зневірив ся у них і від¬ 
кинув їх на бік як зайве занятє. Жерел для пізнаня минувшини 
народа треба шукати там, де народне жите знайшло найліищий 
вислів, — у народній пісні і взагалі в устній словесности. 

Се був зворот у методі досліду, перехід від одного роду же¬ 
рел до иншого. Зміни не можна назвати щасливою. Що історик- 
міг не знайти у відомих йому літописях того, чого шукав для 
своіх ідеалів, се зрозуміле; але що народну словесність як істо¬ 
ричне жерело почав цінити вище від сучасних актів, се можна 
було пояснювати тільки недостаточним методичним досвідом і за¬ 
гальним романтично-народним напрямом, якому Костомарів дав себе- 
захопити. Для вироблена національного світогляду Костомарова 
се мало дуже визначне значіне, — без сього Костомарів може і 
не став би Українцем, — але для його історичних робіт наслідки 
не були корисні. Костомарів -з історика на якийсь час став етно- 
їрафом. 

Сей зворот характеристично відбив ся на перших наукових 
роботах . Костомарова. Перша дісертація його на тему „Про причини 
й характер, уніі в західній .;Руеи“ доторкала ще історіі. Але нова, 
дісертація, для якоі тему взяв Костомарів 1842 р., , входить уже 
в обсяг етнрХрафіі, Костомарів від 1837 р. робив аматорські „етно- 
їрафічні*^ екскурсіі на. село, записував народні пісні, оцовіданя, 
розпитував. про народний побут і сею дорогою зібрав значну скіль- 
кістьі записів. Коли університет відкинув йому першу працю, він- 
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^ез ваганя переніс свої студії на поле близше його тодїшнии сим* 
патіям. „Тепер я рішив перевести мою задушевну думку про се, 
щоби виучити історію на основі народних памят- 
ників і знакомства з народом, його переказами, обичаями і спо¬ 
собом виражена думок і почувань“, — оповідає він про се піз- 
нїйше (Лит. насл. с. 41). Дісертація, викінчена 1843 р., дістала 
заголовок „Про історичне значіне руської народної поезії“.^) 

Але удержати ся при самій етноїрафії Костомарів не міг, — 
товариство людий, що цікавили ся історією й історичні матеріали, 
що впали йому в руки, знов звернули його інтерес до історії. 
Вже з початком 1843 р. Костомарів написав для „Молодика“ 
Бецького статі про Перші війни українських козаків з Поляками і про 
князів Острожських. В маю 1843 р. розпочав перші студії над 
Богданом Хмельницьким. Жерела, які міг знайти в Харкові, ^ були 
переважно тільки літописи і давні історики, як Самовидець, Гра- 
бянка, Величко, Ріїельман і инші, в меншій мірі акти. З поміж 
тодїшних. з'країнознавцїв один хиба міг мати тоді більший вплив 
на історичні занятя Костомарова — Ізмаіл Срезневський, який до¬ 
ставив йому деякі літописи. (Лит. насл. с. 44—45). Дещо піз- 
нїйше в переїзді через Київ в осени 1844 р. познакомив ся 
в Кз^лїшем, з яким богато говорив про історичні матеріали; але 
так само займали обох молодих дослідників народні пісні і ся 
стріча може ще й утвердила Костомарова в його поглядах на 
значіне народної поезії як історичного жерела (Лит. насл. с. 47). 

- Від кінця 1844 р. до літа 1845 р. Костомарів перебзшав 
як учитель їімназії в Рівнім на Волики.' Ту^т на далекій про¬ 
вінції, здалека від бібліотек і більших архивів він міг вести свої 
історичні праці лише в обмеженій мірі. Робив він заходи, щоби 
здобути собі нові акти до. Хмельниччини, між иншим у приватг 
них польських збірках, у Вишневцї і^Кремянцї, але без успіху. 
Для епохи Хмельницького він скористав тут лише о стільки, що 
оглянув поле битви під Берестечком і звидїв важнїйші центри 
кз'льтурного й церковного житя, як Острог і Почаїв. Тому побут 
Костомарова на Волини приніс користь тільки для його етноіра- 
фінних-занять: з Рівного він виїхав з цілою пачкою записів на¬ 
родних пісень, переказів і т. и. (Лит насл. с. 59). 

Рішаюче значіне для дальшої наукової праці Костомарова 

Перше видане .мені недоступне. В пізнїйшій перерібцї „Історичне 
вначінє полуднево-руської пісенної творчоети“ (Собр. сочиненій кн. 7ІІІ, 
Петербург 1906 р.) сї погляди очевидно дещо змінили ся. 
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мало його перенесене до Києва іа іменоване доцентом російської 
історії в університеті св. Володимира. Сам факт, що Костомарів 
дістав катедру історії, яка мала вже деякі традиції, і взагалї кон¬ 
сервативне унїверситетське окруженє примусило його кинути ди¬ 
летантське розкидане сил і війти глибше у предмет, котрий мав- 
викладати. Костомарів мусїв понути себе істориком. Але не від¬ 
разу позбув ся давних наукових поглядів і симпатій,— се знати із- 
змісту його перших^ лекцій на тему історії Славян. Вступна лекція 
опирала ся на творах старинннх грецьких і римських письмен¬ 
ників і зробила дуже добре вражінє на консервативній професор¬ 
ській колегії, — та вже в дальших викладах Костомарів почав: 
запускати ся у нетрі мітольоїії Славян і там міг зужити знов свої 
етноїрафічні матеріяли і розвинути свої погляди на народ і на¬ 
родну творчість (Іит. насл. с. 63—64). Ся тема знов відтягала 
його від історичних студій у тїснїйшім значіню. Захоплений своєю- 
новою темою Костомарів мав мало часу на продовжуване дослідів 
над Хмельницьким і на инші праці з української історії. 

Про архивні занятя Костомарова сього часу знаємо лише те,, 
що він добув деякі жерела до Хмельниччини з університетської 
бібліотеки (Лит. насл. с. 66). В тім часі також познакомив ся 
Костомарів з польським дослідником Константином Свидзинським, 
який доставив йому в ориїіналї лїтопись Срлича і обіцяв доста¬ 
вити инших матеріалів до історії козаччини(Лит. насл. с. 67—68). 

До побуту Костомарова в Києві належить теж перша його- 
участь в науковій інституції, яка видавала історичні матеріали,, 
в Комісії для розбору давних актів. Комісія була заснована недавно,. 
1843 р., але вже від 1830-их рр. був тут гурт людий, що зай¬ 
мали ся' горяно історичними й археольоїічними дослідами, як М.. 
Максимович, нумізматик Шодуар, професор права Н. Іванишев,. 
М. Юзефович, Свидзинский і ин. В липни 1845 р. вийшов під. 
редакцією Іванишева перший том публікацій Комісії, ІІаиятники,. 
що містив записки луцького брацтва, акти^до історії земельної 
посїлоети і матеріяли до часів Богдана Хмельницького. Костома¬ 
рова притягнув до Комісії, здаєть ся, проф. Іванишев; можливо,, 
що Костомарів спеціально зацікавив ся виданими актами до Хмель¬ 
ниччини. Іменовано його 1846 р. членом-співробітником; членом 
сеї катеіорії був уже від 1845 р. Шевченко. В Комісії Косто¬ 
марів не проявляв більшої дїяльности, — може через універси¬ 
тетські занятя, що з початку давали йому більше праці. Підняв ся 
лише одної праці — видати лїтопись Величка, яку Комісії пере¬ 
дав московський професор М. Погодин. Але се видане не дійшло 
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до здїйененя через арештоване Костомарова; редакцію обняв по- 
нїм Н. Ріїельман.^) 

В Києві Коетомарів взагалі почав вживати ся близше в істо¬ 
ричну працю і з часом мабуть під впливом таких людей, як Ма¬ 
ксимович, Іванишев, Свидзинський і ин. розпочав би досліди над. 
минувшиною Украіни, основані на докладнійших жерельних студіях. 

Арешт 1847 р. на довший час перервав наукові праці Ко¬ 
стомарова, перервав його звязки з Украіною і, не дав розвинути 
ся студіям, що почали ся в Києві. 

Праці Костомарова підчас його побуту в Саратові мали дуже 
обмежений терен. З робіт, розпочатих на Украіні, він писав Бог¬ 
дана Хмельницького, на основі друкованих жерел, переважно ла¬ 
тинських і польських письменників, що доставляв йому дальще 
Свидзинський. Се, що він міг уживати тільки давних істориків, 
а не мав доступу до актів, відбило ся на обробленю Хмельниччи¬ 
ни. — „При помочи тих творів, пише Коетомарів в автобіоірафіі, 
я мав можність не тільки продовжати свою історичну працю, але- 
навіть привести' іі до такоі форми, що вона потрібувала тільки 
доповняючого обробленя, а сю останню працю я лишав на той 
час, коли буду вільний і знайду можність поіхати в такі місця, 
де є бібліотеки й архиви“ (Лит. насл. с. 70). Сі слова відкрива¬ 
ють нам, як некорисно сі роки заеланя вплинули на метод роботи- 
Костомарова; в основу конструкціі своєї праці він клав не акто- 
ний матеріал, але твори пізнійших письменників, — починав від, 
менше достовірних жерел, а найважнїйші архивні матеріали від¬ 
кладав тільки до доповняючого обробленя... Ліпше методично була 
підготовлена инша сучасна праця Костомарова на теми із внутріш- 
ноі історіі великоруського народа, бо матеріал до сеі теми могли 
дати тільки акти. 

Архивні досліди міг вести засланець тільки в малій мірі, на¬ 
скільки позволяли на се місцеві жерела. В бібліотеці саратівського 
Собора він переглядав рукописі, які забрано у розкольників, між 
иншим відкрив дуже повну копію Стоглава (Лит. насл. с. 77). 
Поза тим він міг припадкево стрінути якісь рукописні матеріали, 
як нпр. той збірник актів і друків, що боронив жидів перед, 
закидом ритуальних убийств, який дав йому до розгляду з уряду 
їубернатор 1853 р. (Лит. насл. с. 74). 

^) О. Левиць кий Пятидесятилйтіе Кіевской Коммиссіи для разбора- 
древнихг актовь (1843—1893), Київ 1893, 
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Серед тих відносин невідрадних для історичних дослідів Ко- 
•етомарів знов війшов у етноїрафію, — разом з и. Пасхаловою 
збирав великоруські народні пісні і потрохи друкував їх у місце- 

•вім орїанї „Саратовскія губернскія в'6домости“ (1851—54 р.) 

II. 

Нова ера для дослідів Костомарова настала з його визволенєм 
із засланя і з переїздом до Петербурга (осінь 1855 р.) 

Но довгій поневільній перерві кинув ся Костомарів з запа¬ 
лом до архнвної праці. „Не було дня, в який я не сидів би 
^ бібліотеці, — ішов туди о десятій годині рано і вертав вече- 
ром, звичайно о девятій годині... На обід зуживав не більше як 
пів години, виходячи з бібліотеки до одного з найблизших ресто¬ 
ранів. Так перейшло до чотирох місяців. Я майже у нікого не 
бував і потонув цілком у світі минувшини" — (с. 81.) У Пу- 
бличній бібліотеці крім друкованих жерел студіював Костомарів 
рукописний відділ, славянськїїй і польський. Теми, над якими 
працював, лишили ся ті самі, що були в Саратові, — з україн¬ 
ської історії Богдан Хмельницький, з великоруської внутрішний 
побут і культура ХУІ і XVII в. Сі праці вийшли по части дру¬ 
ком: 1856 р. „Боротьба українських козаків з Польщею в першій 
пол. XVII в.“ (в Отечественних Записках) і 1857 р. „Богдан 
Хмельницький і поворот Нолудневої Руси до Росії" що другим 
виданєм вийшов 1859 р. (таиже), в 1857—8 р; „Нарис торговлї 
московської держави вХУІ і XVII в. “(у Современнику) і 1860 р. 
„Нарис доиашного житя й обичаїв великоруського народа в XVI 
і XVII в." (тамясе). 

В перших роках побуту в Петербурзі Костомарів ще не зри¬ 
вав звязків з етноїрафією. Противно — перле видане матеріалів, яке 
він тоді редаіував, відносило ся через половину до етноірафії: се 
були Намятники старинной русской литератури, видавані заходом 
їр. Гр. Кушелева-Безбородька, в яких Костомарів помістив давні 
оповіданя, лєїенди, иоученя і посланія (вип. І і II 1860 р., вин. 
IV 1862 р.). 

Але помалу нове окруженє примусило його обмежити сі етно- 
ірафічні інтереси і звернути ся більше інтензивно до історії. Раз 
тільки ще в 1870 р. дав він втягнути ся у більше етнографічне 
видавництво і у)еда]!ував Труди етноїрафічно статистичної експе¬ 
диції (т. III, IV і V, 1872—74 р.). Нозатим лише принагідно 
містив статі і замітки про народні пісні і звичаї. 
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МІЖ тим 1859 р. Костомарова покликано на катедру росій¬ 
ської історії у петербуреькім унїверситетї, — через се його студії 
мусїли ще більше рішучо перейти до історії. Свої лекції він роз¬ 
почав від питана про походженє Руси, але потім звернув ся знов 
до новійших часів. Давнїйші ідеї про значіне народа в історії 
знов утвердили ся у нїм і тому з одної сторони звернув ся до 
великоруських народних рухів, з другої повернув знов до історії 
України. 

Нова історія вимагала більше інтензивних студій у бібліо¬ 
теках і передусім в архивах. Костомарів працював у бібліотеці 
дубличній з зелїзною витревалістю, — цілими днями, без віддиху. 
„Не дивлячи ся на довгі літні дні, я пересиджував там до ночи... 
Ні одного дня я не пропустив, щоби не бути в бібліотеці; читав 
богато і друкованого і рз^копиеного“ (с. 110). До своїх праць 
почав втягати також жерела зпоза Петербурга: "вже 1857 р. був 
у Стокгольмі, 1859 р. в Москві (Лит. наел. е. 85, 109). 

Головна епоха архивних робіт Костомарова почалась тоді, коли 
найважнїйша в Росії науково-видавнича інституція, петербуреька 
Археографічна Комісія, запросила його до участи в своїй праці. 

Археоїрафічна Комісія мала вже тоді за собою значний період 
праці. Утворена ще 1828 р. при Академії Наук як археоїрафічна 
експедиція, 1834 р. перетворила ся в урядову Комісію при Де¬ 
партаменті Народної Просвіти і видала 1836 р. чотири томи 
„Актів Археоірафічної Комісії^, потім дістала 1837 р. новий 
статут і вела дуже оживлену видавничу діяльність. 

Членом Археоірафічної Комісії іменував Костомарова мінїстер 
народної просвіти 15. січня се. 1860 р. Почин до іменованя 
дала сама Археоїрафічна Комісія, що дістала тоді дар 5.000 руб. 
від С. Литкина на видане матеріялів до російської історії; рішено 
продовжати Акти західної Росії і на редактора сього видавництва 
запрошено Костомарова. Пізнїйше одначе видане випущено як 
окрему серію під назвою Акти полудневої і західної 
РосіїА) (Акти относящіеся кх исторіи южной и западной Росеіи). 

Для виданя віддано Костомарову до розпорядимоети весь зі¬ 
браний до того часу матеріал, — були там акти київської і черни- 

’) Про праці Костомарова дають звістки протоколи Комісії — Л'Ь- 
топись занятіі Археографической Коммисіи т. І—X, Петербург 1862—1895. 
— В 1878 р. Костомарів зложив Комісії записку про свою редакційну 
діяльність, — (Л4т. Арх. Ком. УІІІ с. 30—31, 35); сей документ дотепер 
недоступний. 

ЗАПИСКИ. Т. СХХУІ. 8 
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гівеької скарбової палати, чернигівеької земської управи, могилїв- 
еької й київської городської думи і ин. (Л'Ьт. І. с. 8). Потім 
доповнено збірку иншями набутими памятниками, так нпр. в лютім 
1860 р. переняв Костомарів колекцію актів сенатора Стороженка, 
яку передав комісії професор харківського університету 'А. Зернин 
(Літ. І с. 4).. Решту видавець мав доповнити жерелами, які сам 
вважає відповідними для цїлоети виданя; се дало понин до ши¬ 
роких архивних дослідів Костомарова. 

Перегляд робіт Костомарова у ріжних архивах відкладаємо 
до окремого додатку; тут подаємо тільки загальні дати. 

1860 р. крім праць у Публинній бібліотеці, студіював 
в Петербурзі рукописи бібліотеки Духовної Академії. У вересни 
виїхав до Москви і працював в Архиві міністерства заграничних 
справ, в бібліотеці Духовної Академії, в Синодальній бібліотеці 
і в Троїцько-Сергіївській Лаврі. 

1861 р. знов переглядав бібліотеку Петербурської Духовної 
Академії. 

1862 р. вів праці в Публичній бібліотеці в Петербурзі. 
1863 р. був у Москві в Архиві мін. загран. справ і мабуть 

в Архиві мін. справедливости. 
1865 р. крім робіт в Публичній бібліотеці виїздив до Вар¬ 

шави, де переглянув бібліотеку Красїнських, деякі монастирські 
бібліотеки і бібліотеку Потоцьких у Вілянові. 

1867 р. працював в Сенатськім архиві в Петербурзі над 
Литовською метрикою, в Публичній бібліотеці у Вильнї, і в ар¬ 
хиві Радивилів у Неевижі. 

1872 р. знов вів досліди в архиві Прав. Сената в Пе¬ 
тербурзі. _ 

В дальших роках більше обмежував ся Петербургом, кори- 
стаючи з сього, що Археоїрафічна Комісія могла визичати руко¬ 
писи з инших архивів. Одначе сам давав інїціятиву до розгляду, 
менше відомих архивів, нпр. 1869 р. звернув увагу на Вншне- 
вець на Волини, де вже був підчас побуту в Рівнім, 1870 р. 
займав ся київським Центральним архивом, 1873 р. звертав увагу 
на бібліотеку Оесолїнських у Львові. “ 

Крім тих архивів, які переглянув сам особисто, Костомарів 
посередно при помочи инших дослідників кориетував ся матерія- 
лами з ріжних збірок, так що число архивів, з якими так або 
инакше познайомив ся, переходить суму шістьдееять. 

Докладнїйших описів тих архивів Костомарів не полишив, — 
не мав на се часу, чи може й замилуваня. Знаємо тільки дві за- 
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писки його про стан архивів, акі предложив Археоірафічній Ко¬ 
місії: 1865 р. про варшавські бібліотеки, 1867 р.' про архив 
Радивилів у Несвижі. (Літ. Арх. Еом. IV 10-12, V. 15), оба 
звідомленя тільки загальні, не надто систематичні. 

Коли Археографічна Комісія поручала Костомарову одно із 
своїх видавництв, очевидно числила на се, ш;о він як редактор 
зможе зужити для нього всї ті богаті матеріали, що міг зуст])іти 
в ріжних архивах. . 

Видавництво Актів одначе не залежало .від поглядів самого 
Костомарова, воно було значно звязане правилами, яких придер¬ 
жувала ся А'рхеоїрафічна Комісія у своїх публїкаціях. Се були 
взірцеві видана у тодішній роеийській археоїрафії; правила ко¬ 
місії обіймали всї важнїйші приписи, яких придержують ся і тепе¬ 
рішні едиції. Акти мали бути списані передусім з оригіналів; 
копії допускало ся. коли орнїіналів не було. „При переписуваню 
актів заховано строго давні форми мови, але явні похибки писцїв 
справлено і довільної уживане деяких букв і складів приведено 
до потрібної одноцїльности; виїмком е власні імена і такі випад¬ 
ки, де форми вийшли із змішаня церковної і народної руської 
мови, ріжночасовости актів і пн.; знаки переіійнаня розставлені 
відповідно до зиислу і розкладу елів“. До актів додано палеоїра- 
фічні описи оригіналів або юіпій і означено, в якій бібліотеці 
або архиві переховують ся. Варіанти, доповненя, пропуски, по¬ 
хибки були зазначені під текстом. До кождого акту додано замітки. 
Ва початку тому е переднє слово, при кінці' показник імен і їе- 
оїрафічних назв.^) Костомарів мав отасе перед собою добрі взірці 
і міг ними у своїх виданях покористз'вати ся, а навіть- улїп- 
шитп їх. 

В першім томі Актів полуднево-західної Росії Костомарів мав 
помістити матеріал анальогічний до ^сього, що видано в, Актах 
археоґрафічяої експедиції, в Актах історичних і Актах західної 
Росії, — дипльоми й акти до чдсу XIV—XVI в. Через се, що 
матеріал був ріжнородний і розкинений по ріжних архивах, ви¬ 
дане не йшло скоро. Тому Костомарів піддав Комісії план, щоби 
рівночасно вести приготовлене до дальших томів, які мали містити 
більше одноцїльний матеріал до історії козаччини. Таким способом 
III том Актів, що відносить ся до Хмельниччини вийшов уже 

Акти собраннне... археографическою експедицією, Петербург 1836, 
том І с. VI і д.; Акти иеторическіе собраннне... Археографическою Ком- 
мисіею, Петербург 1841, т. І, встуг. 
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1861 р., а І том спинив ся до 1863 р. З огляду на ее одначе, 
що оба томи редаїував Еоетомарів одночасно, розпочинаємо огляд 
від І тому. 

Том І, виданий 1863 р., у переднім слові має зазначене, 
що друкував ся під редакцією члена-редактора Археоїрафічної 
Комісії Миколи Костомарова. Переднє слово не подає проїрами ці¬ 
лого видавництва, лише зміст сього, тому, ш.о обіймає період від 
половини XIV до кінця XVI в., докладнїйше 1361 —1598. Зміст 
подає такі відділи: 

1) ріжні грамоти з поданими удільних князів, що знаходили 
ся під властю великих князів литовських (6 чисел); 

2) грамоти з наданями вел. князів литовських приватним 
особам на володїнє а) землями і маєтностями, що подають матеріал 
для пізнаня прав і способів землеволодїня, б) дворами з зем¬ 
лями (ЗО); 

3) грамоти з наданями на володїнє денним правом (1); 

4) грамоти з наданями вел. князів литовських на достоїн¬ 
ства і уряди а) на воєводство, б) на староство, в) на єпископ¬ 
ство, г) на архимандрію, д) на уряд протопопа, е) на шляхот- 
ський стан, на уряд королівського слуги (9); 

5) грамоти, що відносять ся до ріжних звичаїв правного по¬ 
буту: а) вдовичі, б) послушні, в) вкладні, г) данні, д) замінні, 
е) купчі, ж) розїздні, з) з наданєм, и) духовні, і) запись про при¬ 
дане, к) про поділ, л) відказуючі для монастирів, м) переказуючі 
для приватних осіб, н) правні, о) спірні, п) судові справи, р) по- 
рученя, с) заємне письмо, т) грамота про утікаючих людий 
(разом 43); 

7) грамоти й акти, що мають історичний і археольоіічний 
інтерес у відношеню: а) до церковної управи й порядку, б) до 
монастирської управи й устрою, в) до управи й порядку римо- 
католицької Церкви, г) до управи і устрою городів (перечислені 
подрібні), д) до торговлї, е) до управи й устрою земель (перечис- 
лені), ж) до великокняжих і державних доходів, з) до відносин 
між Литвою' і Польщею, и) до надужить в управі, і) до порядків 
на соймі, к) до укріплена замків, л) до церковних справ, що по¬ 
передили унію і відносять ся до неї, м) до жидів, н) до низових 
козаків, о) до відносин між Молдавою й полудневою Русею в цер¬ 
ковних справах, п) до подорожий східних монахів по Руеи, р) до 
відносин з Кримом, с) до нападів Татар, т) до зносин з Москов¬ 
щиною, у) до війни Жиімонта Авїуста з .Півонією, ф) до війни 
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московської держави зі Стефаном Баторіеи, х) до подробиць при¬ 
ватного побуту (разом 35). 

Цілий том містить 238 иисел, — в переднім слові цитовано 
лише 184 чисел, отже подано зміст не всіх актів. Таким способом 
вступ має лише загальне значінє, — до спеціальних студій над 
якоюсь темою не дає повних вказівок. 

У вступі зовсім не подано, з яких бібліотек і архивів добуто 
акти. Можемо се доповнити, переглядаючи поодинокі акти. 

Головна часть актів взята з Литовської Метрики, з архива 
при Цравительствуючім Сенаті в Петербурзі і Коронної Метрики 
тамже, — разом 140 актів. З Публичної бібліотеки в Петербурзі 
взято 15 актів, з Архива б. уніатських митрополитів при С. Си¬ 
ноді 10, з архива Департаменту народної просвіти .2, зі збірки 
Археоїрафічної комісії 6, з архива їр. Т. А. Толстого 1. З Ру- 
мянцевського музея в Москві взято 6 актів. З Литви і Білоруси 
є; з архива Катедрального Собора у Бильні З акти, з архива 
маїістрату в Городні 2, з архива уніатської духовної консисторії 
в Полоцьку 2, з духовної семінарії в Мотилеві 1, з духовної 
консисторії в Мотилеві 2, з повітового суду в Мстиславі 2, із 
збірки Пітуха в Хотевичах лепельського повіта 1, з польських 
бібліотек згадуєть ся головний архив королівства 1, і пулавська 
бібліотека 2. З київських архивів ужито — з духовної академії 5, 
скарбової палати 7. З Галичини одержано копії актів за посеред¬ 
ництвом Дениса Зубрицького: із Ставропіґійського архива у Львові 
З, з архива гр. кат. капітули у Львові З, із збірки Зубрицького 
9, з бібліотеки Оссолінських 5, з архива городських актів 1, 
з архива гр, кат. єпископа в Перемишли 1, з архива їр. Тарнов- 
ського в Д.зїкові З, з архива їр. Борковського в Острові стрийсь- 
кого повіта 1 (виданий в „Дністровій Русалці“). 

Поодинокі документи уложені хронольоїічно, Групами після 
ЕОЛОДЇНЯ литовських вел. князів або польських королів, — від 
Ольгерда, Витовта, Свидригайла і Жиїмонта Кейстутовича аж до 
Жиїмонта III. Документи, іцо прийшли пізнїйше, входять у дода¬ 
ток, де вже поділу на ірупи нема. 

Як виглядає виданє окремих документів, даємо приклади (в 
перекладі). 

Над документами напис: 

15. — 1424 серпня 17. Грамота з надапєм князя Свидри¬ 
гайла на маєтність, дана Драгостіовичу. 
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Шд грамотою: 
Ориґгпал писаний иа пер^'аміповгм листі. В низу грамоти 

прикріплена печать на гиовковім шнурку білої, червоної і зеле¬ 
ної краски. Старий. — Переховувть ся в Пулавській біблїотегр. 

Другий приклад. На горі документу: 
69. — 1518 лютого 21. Купча запись київського митро¬ 

полита Йосифа иа половину села Приліпи. 

Потім сам акт; на кінці замітки: 
Оригінал писаний на великім пергаміновім листі, ширини 

7^|^. довжини 12'!.^ вершків, густою, але читкою скорописю. За¬ 
мість точок поставлено в кількох .місцях прописні букви. Чис¬ 
лене літ 'церковними літералт. В низу: ІІисаль дьяк'ь господаря 
короля его мплости Баско Петровпчь Заройскіп. На загибі краю листа 
було привішених шість печатнй на шовкових малинових і зеле¬ 
них гинурках. На обороті грамоти кілька приписок про зміст 
її, але пізнїйших; також архивні ну.мери. 

Переховувть ся в архиві бувших греко-уніятських митро- 
по.литів при Святійшілі Синоді. 

В замітках під документами пильну увагу звертав видавець 
на оригінали. Зазначено матеріал, на якім писано документ, — 
перїамін чи папір, при папері його рід (нир. бавовняний), вели¬ 
чину, — ширину і довжину. При письмі названо устав, півустав, 
скоропись: почерк великий чи малий, простий чи крутий, знаки 
перепинана, великі букви і ин. Замічено, чи числене літ в циф¬ 
рах чи буквах, при деяких документах, чи є підписи чи нема. 
Зокрема описана печать: втиснена, чи привішена; на якім воску, 
якої краски шнурки чи ленти; який напис на печаті, деколи 
й герб. Які є замітки на документі, архивні знаки, дописки і пн. 
В якім стані переховував ся документ; в якім архиві' перехова¬ 
ний, часто з докладнїйшою сиїнатурою. При копіях всіх тих по¬ 
дробиць нема, зазначено тільки, де вони знаходять ся. - 

Опис документів е отже досить вичерпуючий і нинішні едиції 
дають не богато більше. Чи сі описи робив-сам Костомарів, сього 
не знаємо певно; деякі документи діставав уже з готовим описом, 
як нпр. копії галицьких документів від Зубрицького. Взірцем для 
описів служили очевидно давнїйші виданя Археоірафічної Комісії. 
В йорівнаню з ними у Костомарова можна замітити некорисну 
зміну у двох напрямах: перше, що до поодиноких документів не 
додано річевих пояснень, як се роблено в попередних виданях 
комісії; дрз'ге, що зовсім не долучено індексів осіб і місцевос- 
тий, хоч і се давнїйше було в практиці. 

До виданя II тому Актів ІОЗРоесії маємо деякі згадки в про¬ 
токолах Археоїрафічної Комісії. 



ДРХДОҐРАФІЧНІ ПРАЦІ МИКОЛИ КОСТОМАРОВА 119 

На заеїданю 26. листопада се. 1861 р. Еосгомарів заявив, 
що для доповненя II т. Актів ЮЗРоееії треба йому переглянути 
ще акти Архива Міністерства Загранииних справ у Москві; тому 
протягом літа бажав би особисто бути в Москві, переглянути від¬ 
повідні акти і деякі з них переписати на місці; инші документи, 
знанніпшого обему, можнаби евентуально визичити до Петербурга. 
Комісія згодила ся на се бажане, рішила полагодити відповідні 
формальности і дала Костомарову відпустку на два місяці, з доз¬ 
волом наняти в потребі копістів на рахунок комісії. (Літ. Арх. 
Ком. IV с. 3). г 

На засіданю 9 січня сс. 1865. Костомарів предложив комісії 
копію з рукописи Імп. Цубличноі бібліотеки п. 3. „Книжка мниха 
Івана Вйшенського на Потійськую єресь". Сей твір як важний 
документ до історії уніі він проектує видати у II. томі Актів 
пол}^д.-зах. Росіі. Комісія рішила передати твір Вишенського до 
попередрого розгляду духовноі цензури! Дензура письмом 4 лю¬ 
того е. р. дозволила на друк рукописи. (Літ. Арх. Ком. IV 
с. 1—3). 

Другий .том Актів вийшов з друку в жовтни с.с. 1865 р., 
(Літоп. А. К. IV с. 10.) 

Том II., виданий 1865 р., містить в головній части доку¬ 
менти від 1599 до 1636, в додатках 1266—1598 і окремо 5 
полемічних творів. 

У переднім слові поданий знов перегляд актів після тем, 
для яких вони мають „історичне й археольоіічне значіне"; почи- 
наєть ся від церковноі уніі і релііійних відносин і переходить 
до тем внутрішного житя. Окрему замітку знаходимо про се, чому 
Археографічна комісія рішила видати в сім томі також полемічні 
писаня Івана з Вишні і Леонтія: „вони будуть не маловажним на¬ 
бутком для науки рідного опису побуту й археольоііі, як тому, що 
поясняють деякі подробиці епохи появленя уніі і характер осіб, 
що брали участь у сім ділі, так ще більше тому. Що представля¬ 
ють живе і займаюче зображене понять, світогляду, вірувань, цер¬ 
ковного порядку, громадянських умов, звичаів, обичаів і взагалі 
всіх видів житя ІІолудневоі Руси". Таксамо замітною уважає ви¬ 
давець промову Івана Мелешка. Повинні звернути на себе увагу 
також акти до ісгоріі дніпрянських козаків, „тому що кидають 
у многім нове світло на ту важну сторону полуднево-руськоі 
ісгоріі". „Акти, що відносять ся до побуту городів, до торговлї 
і промислів, також доставляють корисний матеріал для науки". 
Пі пояснена — свого роДа оборона актів з побутовим змістом, які 
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видавець подавав побій полїтитаих документів; замітки про твори 
Вишенеького прийшіи мабуть у звязку з еею духовною цензурою^ 

якій віддавано старого письменника. 
Подібно як в І томі, і тут головна часть актів походить 

з Литовської Метрики — 80 чисел. З Публичної бібліотеки 
в Петербурзі взято 2 акти і 4 твори Вишенеького; з архива б., 
унїятських митрополитів при С.Синоді 37 актів; із збірки Архе- 

оіра'фічної комісії 4 числа; З Румянцевеького музея в Москві» 
1 акт. З архива. магістрату в Городні приходить 1 акт, з брат¬ 

ського монастиря в Могйлеві З, з духовної консисторії тамже 1, 

з полоцького магістрату 1, з архива унїятської консисторії в По¬ 
лоцьку 2, з архива катедрального еобора у Вильнї 1. З України 
використано лише архив духовної консисторії в Києві, З числа, 

архив церкви св. Василя у Володимирі 1, мгареький монастир- 
у Лубнах 1; з Галичини є із архива Ставропііії у Львові 4 чи¬ 
сла, з архива гр. кат. капітули у Львові 1, з архива городеьких 
і земських актів 1, з бібліотеки Оссолїнських 1, з церкви в Го¬ 
родку 1, із збірки свщ. Кирила Блонеького в Шешорах, з бібліо¬ 
теки Адальберта Павлїковеького в Медицї 2. Із шведських архивів 
маємо 2 числа. При кільканацятьох числах не зазначено, з якого- 
архива походять. 

Поза тим II том нічим не виріжнюєть ся від І тому актів.- 
Рівночасно з виданєм І і II тому Актів ЮЗР. приготовляв 

Костомарів том -ПІ і викінчив його скорше від попередних. Як 
співробітник приступив до праці й Панталеймон Куліш і се за¬ 
значено у виданю; але як поділили ся роботою оба товариші, не- 

знаємо. 
Головним жерелом до сього тому були акти московського Ар¬ 

хива міністерства заграничних справ. Костомарів звернув на них. 
увагу мабуть підчас побуту в Москві 1860 р.,-де був з порученя 
Археоірафічноі Комісії (Лит. наел. с. 118); потім в листопаді 
і грудні управа архива вислала вибрані серії актів до Петербурга 
на адресу Комісії. В протоколах Комісії згадують ся, 1) „мало- 
роеийеькі діла" звязок III 1638—1646 і 1648 р., IV. 1649— 
1651 р., V (?) 1651—1654 р., XII 1655—1657 р., XV 
1658—1659 р. і 2) „польські дїла“ зв. X^VIII і ХЬІХ 
1649 р. і инші з 1649 і 1,650 р. (Л'Ьт. Арх. К. І 18, 19—20). 

Про техніку виданя оповідає Костомарів коротко, пі,о матері¬ 

али „віддав з попатку до перепиеаня, а потім, постійно вибира¬ 
ючи з них що більше годяще, висилав постійно до друку". (Лит.- 
насл. 119). 
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Третій том вийшов з друку 1861 р. 
у переднім слові замінено, що сей том зложений з діл був¬ 

шого Малоросійського ІІриказа і діл польських, — замітка не- 
вповні вірна, бо „Малоросійський ІІриказ" в пасах Хмельничнини 
ще не істнував. Акти обіймають час від 1638 до 1657 р. Ма- 
теріял, який дав Архив міністерства заі;раничних справ, був зо¬ 
всім иншого рода, як жерела ужиті в І і II томі Актів: се в пе¬ 
реважаючім числі протоколи з реляцій московських аїентів, й лише 
виімково попали акти иншого рода. Тому видане було лекше, як. 
попередних томів, і могло бути переведене більш іірецизно. Одначе 
видавець не відступив від звичайноі схеми, а де відступив, та- 
на некористь видавництва. 

У вступі, як звичайно, є поділ після їруп, до яких можна 
віднести акти. їрупи уложені досить довільно, нпр. до Хмель¬ 
ниччини е такі ВІДДІЛИ: 

9) до повстаня Богдана Хмельницького і його воєнних ділань. 
в 1648 р.; 

10) до козацьких воєн в 1649 році і між иншим до зба- 
ражськоі облоги і зборівськоі битви; 

11) до подій 1651 р. і між иншим до берестейськоі битви;, 
12) до зносин Хмельницького з Московщиною до прилученя. 

Гетьманщини; 
13) до зносин Хмельницького про прилученю; 
14) до воєнних подій в полудневій Гуси в 1656 р.; 
15) до зносин Хмельницького з Уграми; 
16) до зносин Хмельницького з Австрією; 
17) до подій останнього року гетьманства Хмельницького. 
При описі поодиноких чисел зроблено сю важку ошибку, що- 

зовсім не означено сиїнатурою, з яких фасцикулів взято який- 
акт; через се, хто бажав би побачити акт, не має ніяких вказі¬ 
вок, деб його віднайти... Поза тим звичайно зазначено тільки, 
чи се оригінал, чи концепт з поправками, чи копія. Лише прш 
деяких украінських оригіналах є докладнійший опис. Для прикладу 
одно число: 

270. — 1649, вересня 9. Відповідь Богдана Хмельниць¬ 
кого до сївськнх воєводів з прогтнем вибачити похибкр' 
в царськім тилулї і з повідомленем про свій розпорядок що до 
пограничних обид і гикід московським людялі. 

Під документом: ^ 
Ориґінал, на поздовжнілі білім листі. На ковертї ад^ес: 

[пропускаю]. — Під адресом письліо запечатане з середини чер¬ 
воним ляком, а на зверх на папері відтиск 'невеликої печатщ 



11^2 ІВАН КРІШЯКЕВИЧ 

на якій зображене козака в короткім убраню і в перегнутій на 
бік шапці, з мушкетом на плечі і шаблею при боці; над ним 
в обвідці^ хрестик і там же кругом почати напис: ПЕЧА.ТЬ 
ВОИСКА. ЕГО КОРОЛЕВСКОИ МЛСТИ ЗА.ПОРОЗСКОРО. 

Про транскрипцію актів не маємо повних вказівок, лише при 
одній з копій є така замітка: .ДІереписпик очевидно не був обіз¬ 
наний з пів-поіьською мовою, якою писало тодішнє полуднево- 
руське духовенство і тому переинанив богато слів, так що вони 
втратили всяке знанінє. Редакція відтворила їх після догадки 
(III н. 5). 

Пояснень і показників нема. 

Том IV, виданий 1863 р. під редакцією самого Костома¬ 
рова, обнімає час гетьманства Виговського, 1657—59. Матеріал 

^ взятий з московського Головного Архнва загранинних справ. Про 
зміст тому замічено у вступі, що він „складаєть ся з царських 
грамот, гетьманських письм і універсалів, статейних списків воє- 
водів, послів і 'післанцїв, яких висилано в Малоросію, письм Ма¬ 
лоросіян і инших осіб, відповідий. пограничних. воєводів, прото¬ 
колів слідств, прошень і т. д.“ Одначе і тут при поодиноких 
актах не зазначено сиінатури. У вступі знов поділ на ірупи 
після змісту. Показників нема. 

Том V, виданий 1867 р., матеріали з діл б. малоросійського 
приказа з архивів міністерств заТраничних справ і справедливо¬ 
сті!, за час 1659—1665 р. У передмові коротка замітка про се, 
які події відбули ся в тім часі: похід Шереметева, поражене під 
Слободищами і Чз^дновом, суперництво кандидатів до булави, ні¬ 
жинська чорна рада і т. д.; тут же звичайний зміст з поділом 
на ірупи. Від сього тому починаєть ся корисна зміна, що при 
поодиноких актах подана докладнїйша сиінатура, з яких „звязків“ 
і чисел акти взяті. _ 

Том VI, виданий 1869 р., обіймає 1665—68 р., з архивів 
міністерств заграничних справ і еправедливости. Повістю тут — 
два показники до сього тому: осіб і їеоїрафічний. Ся вааша ре¬ 
форма, що так облекшує користуванє актами, прийшла на рішене 
Археоірафічної Комісії, що на заеїданю 17 серпня 1868 р. по¬ 
становила на будучність до кождого тому видань додати показник 
(Літ. V 50); уложенє показників- взяв на себе співробітник ко¬ 
місії М. Щербаков. (Літ. V 83). На заеїданю 27 серпня сс. 
1870 р. Костомарів повідомив комісію, що-мусить особисто їхати 
до Москви, щоби вибрати в Архивах мінїі^терства загр. справ 
-і справедливости акти до VII т. Актів Ю.З.Р. і комісія рішила 
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просити, щоби Костомарову дозволено оглянугН оригінальні доку-х 
менти арх. загр. спр. до історії України, з яких копії показали ся 
не зовсім вірні (літ. V с. 144, 162.) 

Том VII, виданий 1872 р., з актів архивів заграничних 
справ і справедливости, обнімає 1668—69 р. і доповнена до 
1657—62 р. Цоказчики осіб і їеоірафічний. Переднє слово до 
VII т. читав Костомаров на засїданю комісії 22 мая сс. 1872 р. 
(Л'Ьт. 'Арх. К. VI 46) 

Том VIII, виданий 1875 р., з архивів мін. загр. справ 
і справедливости, за час 1668—69 р., .і додатки 1648—1657. 
їїоказчики, як впсше. 

/Том IX, виданий”і877 р., за час 1668—72. З яких архи¬ 
вів видано акти, сього у переднім слові не зазначено, але при 
кождім числі є докладна вказівка, в якім архиві і в яких фасцп- 
кулах містить ся який акт. 

ІХ том предложив Костомарів комісії 15 грудня 1877 р., 
повідомляючи про плян дальшого, X тому.^) При тім член ко¬ 
місії А. Бичков (один з найбільше заслужених; видавців, директор 
Публнчної бібліотеки в Петербурзі) замітив, .,що при дальших то¬ 
мах сього виданя, булобп бажано сі документи, що мають значіне 
і вартість для якої одної подробиці, або служать тільки для звязи 
між друкованими документами, одним словом док}'менти другорядні, 
не друкувати повним текстом, а виложити іх зміст у при.мітках. 
Такий поділ документів перевести і витягнути з пих дійсно важне 
може з безсумнівним успіхом такий знавець історії Малоросії, як 
М. І, Костомарів". Костомарів згодив ся на погляд Бичкова і по¬ 
яснив, що до сього часу він не рішав ся брати на свою інїція- 
тиву такого поділу документів. (Літ. Арх. Е. VII с. іЧО.) 

Се внесене поважного члена Комісії, поставлене в такий так-' 
товнпй спосіб, було одним з проявів критики, яку стрічали ви¬ 
даня Костомарова зі сторони спеціалістів. Далеко більше острі 
закиди помістив уже кілька літ скорше Геннадій Карпов 
у книжці: Крити ческій обзорг разработки главнихг русекихч, 
источниковх до иеторіи Малороссіи относящихся (Москва 1870). 
Тут переведена критика „Богдана Хмельницького* та III і IV т. 
Актів. “ 

Основною хибою видавництва Актів є се, що видавець брав 

Вже на засїданю 23 липня сс. 1877 р. Комісія рішила вислати 
Костомарова до московських архивів мін. справедливости і загр. справ,. 
для вибору документів до X т. Актів (Літ. А. К. .VII с. 132). 
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„Малоросійські Дїла“ тільки з одного архива Міністерства загр. 
справ, а не заглядав до Мін. справедливости, — хон і сей архив 
був уже доступний. Тиинасом акти до Хмельниччини є в обох 
архивах і то нераз поділені в той спосіб, що початок і кінець, 
якоїсь справи є в однім архиві, середина у другім., Дальше ви¬ 
давець висловлюєть ся неточно, що говорить вже в часах Хмель¬ 
ницького про діла „Малоросійського Приказа“, — тимчасом сей 
приказ оснований пізнїйше (к. 1663 р.), тодїж з^раїнські справи 
належали до приказів Посольського і Разрядного; може бути, що 
часть тих актів передано потім Малорос. Приказови, — але се- 
ще непевне. — При Биданю актів видавець все повинен замітити, 
котрі части архивних матеріалів він публїкз^є, котрі пропускає,— 
Костомарів робить дуже великі пропуски, викидає навіть цілі 
справи (як нпр. акти до переяславських переговорів 1654 р.) 
і нічим не мотивує своїх пропусків. — Документи призначені до 
друку видавець друкує в цїлости, процускаючи хиба тільки ти¬ 
тули‘і деякі повтореня. з таким способом видавана' не вповні 
можна згодити ся, — є богато актів такого маловажного змісту, 
що їх не варто передруковувати, а досить подати реїести, або 
один акт для прикладу в цїлости, иншіж в короткім змісті. Вза¬ 
галі систему видана треба змінити в той спосіб, щоби подати до¬ 
кладний перегляд цілого „діла", і передрукувати з нього всі 
важні акти в цїлости, маловажні в реіестах, — тоді виданє не- 
бз'де таке обрізане, як у Костомарова і рівночасно не попадуть 
в нього непотрібні дрібниці; публікація займе менше місця і від¬ 
дасть більше корнети для науки. — Важні хиби є у Коетомарова. 
і при описі актів. Рідко згадз'^єть-ся, на якім папері писаний акт,, 
на якім числі листків; навіть не означена архивна сиінатура. 
Ориїінальний заголовок документа часом нролущений, часом пода¬ 
ний тільки у редакційнім заголовку. 

Ся критика мусїла зробити сильне вражінє в Археоїрафічній 
Комісії, — слїдна тенденція, щоби Костомарова поволи усунути 
від виданя Актів і заступити його ліпшою, більше методичною- 
силою. Таким наслїдником Костомарова став його критик — 
Карпов. 

X том Актів, виданий Г. Кариовии, значно відбігає своїм 
характером від томів, які видав Костомарів. Карпов публікував. 
матеріали до спеціяльної теми з історії Хмельниччини до пере¬ 
говорів гетьмана з Москвою 1653 і 1654 р., тому й акти, зібрані' 
тут мають одноцїльний вид. Видавець дуже старанно перевів усі. 
ті засади, які ставив у критиці видань Костомарова, — його ви- 
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дане дійсно можна уважати взірцевим на тодішні часи як що до 
змісту, так що до форми. 

Можна було сподївати ся, що й Костомарів під впливом 
критики і маючи ліпші взірці переведе якусь реформу у своїй ре¬ 
дакції. Але до сього не прийшло, — поважний вік історика 
і. його давна рутина не могли наломити ся до нових вимогів. 
Дальші томи Костомарова нічим не ріжнять ся від попередних. 

Том XI, виданий 1879 р. містить акти з архивів мін. загр. 
справ і еправедливоети за 1672—1674 р., редаіовані Косгомаро- 
вом, і як додаток акти московських посольств 1657 р. під редак-' 
цією Карпова. До обох частий додані спільні показники. Ріжницї 
між виданєм Костомарова і Карпова, які піднесено висше, тут по¬ 
лишили ся: Костомарів не скористав з улїпшень свого товариша. 

Том XII, виданий 1882 р., з тих самих архивів, за 1675— 
1677 р., і том XIII, виданий 1884 р., за 1677^—1679, з по¬ 
казниками, — се останні томи видані Костомаровом, в той сам 
спосіб як попередні^). Дальші два томи підготовив уже Г. Карпов. 

В 1871 р. Археоїрафічна Комісія рішила звинути видавниц¬ 
тво Актів і на їх місце створити нову серію під назвою Рус- 
ская Историческая Библіотека. Костомарова рішено по¬ 
лишити при редакції і віддати йому до впорядкованя III. том 
Бібліотеки; для ееї діли він перебрав акти Архива мін. загр. 
справ до Хмельниччини 1656 р. і акти Малоросийського ІІриказа 
1662—63 р. з Архива мін. еправедливоети (Піт. Арх. Ком. IV 
с, 10—11). Одначе ллян видавництва не відразу здійснив ся 
і Костомарів ті матеріали опублікував в Актах ЮЗР. В Р. Істо¬ 
ричній Бібліотеці Костомарів брав потім невелику участь; в томі 
III, 1876 р. з під його редакції вийшов тільки Н-р 4., „Відри- 
вок з літописи про часи царя Івана Ваеилевича Грізного* (с. 
161—294). На початку тексту замітка: „Із рукописи XVII в., 
що належить до бібліотеки Алекеандроневської Лаври, зазначеної 
в Історії російської держави під іменем Алекеандроневської Літо¬ 
писи. Отсей відривок обіймає час від 1563 до 1567 р. включно*. 
Під текстом стрічаємо нотки: пояененя до деяких осіб і місцево- 
етий, поправки похибок рукописи. — Продовжувати виданя Ко- 
етомарів не міг через хоробу очий, що тоді стала дуже поважна, 
і мусів передати редакцію А. Тнмофеєви (Лі&т. А. К. VIГ с. 24). 

^) В XIII т. у, вступі зазначено, що використано матеріали ар швів 
мін. заграничних справ і еправедливоети, в дїйсности з мін. загр. справ 
ніяких актів нема... 



ІВАН КРІШЯКЕВПЧ 

В сім огяядї археоїрафічннх занять Костомарова ми мали на¬ 
году підчеркнутп характеристичні риси і головні прикмети його 
праці. Тут можна піднести ще раз найголовнїйше. 

КостомарІБ був 7 нас одним з найліпших знавців архивів. 
Ледви чи хто з наших дослідників того часу дорівнував йому на 
сім полі: не було важнійшого архива ні бібліотеки, з якими Ко- 
стомарів не був знайомий сею або иншою дорогою; близші йому 
бібліотеки і архиви він перестудіював досить основно. Ерудиція, 
яку здобув наш історик тою працею в архпвах, позволяла йому 
на богату і ріжнородну творчість. 

Як дослідник архивів Костомарів бачив, в якім зане¬ 
паді і руїні 6 ті захисти давних памяток, як важко ними корис- 
тувати ся і кілько праці треба, щоби довести їх до ладу.' 

В дискусії, яку велаАрхеоїрафічнаКомісія в жовтні 1870р. 
про се, чи потрібний опис Центрального Архива в Києві, Косто¬ 
марів сказав: „Говорити, що подібні описи не приносять ніякої 
кориети для кабінетних занять ученого, тоді, як вони признають 
ся неоцїнені й необхідні при розслідах в самім архнві, — се 
те саме, що' сказати, що не треба видавати катальоіа бібліотеки то¬ 
му, що кождий може прибути, в саму бібліотеку і там переглянути 
катальої. Тимчасом користь , з друкована ката.льоі!Ів і взагалі по 
можности як найбільше познакомлене публики зі змістом бібліотек, 
ледви чи потрібує доказів. Люди, що займають ся наукою, живуть 
не в однім місці і само собою розуміеть ся, що для кождого з них 
дуже важно знати, що є інтересного для ^ього в місці, віддаленім 
від нього. Заки розглянути річ, треба дізнати ся про її .істноване. 
Для ученого, заки він рішить ся їхати до Києва, щоби користати з ар- 

'хива, дуже корисно буде переглянути опис, щ^би побачити, чи є 
там се, що потрібне для його наукових цілий“. (Іітоп. Арх. К. 
V прот. с. 147—8.) -- 

Але сам Костомарів до таких описів не забирав ся, — як 
ми вже піднесли, не мав на се часу і мабуть замнлуваня. Маємо 
вражінє, що для нього всею приемніетью було переглянути по¬ 
біжно якийсь архив і добути з нього все те, що можна було 
ужити зараз до синтетичної праці; щоби сі матеріали близше 
описувати або публікувати, се вже стояло на другім місці. 

При тім Костомарів під впливом етноїрафічних студій набрав 
ся свого рода легковаженя для історичних жерел у тїснїйшім зна- 
чіню. Особливо жерела, що відносили ся до' політичного житя 
в минувшині, він недоцїнював; адміністрація, політика, дипльома- 
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тицні зносини, державне законодавство, — се були для нього 
річи другорядної вартости, — через се і політично-історичні же- 
рела він маловажив. Вже більше цінив документи давної культу¬ 
ри, побуту, літератури; здавало ся йому, що сею дорогою може 
підійти близше до зрозуміня минувшини. Але найбільше він ці¬ 
нив сі останки минувшини, що полишиііи ся ДОСІ! в народі, — 
віруваня,' погляди, приповідки, народні пісні, се були для нього 
найцїннїйші документи народнього ‘ житя. У вступі до першого 
тому Камятників старинної руської лїтерат)фи 1860 р, Костомарів 
пише: 

„В теперішній час, здасть ся, вже дозріла свідомість, що 
для зрозуміня змислу історії не досить самих оповідань про ми¬ 
нулі політичні події, знаня законів, указів, дипльоматичних зно¬ 
син і взагалі всїх^жерел, що відносять ся до державного і адмі¬ 
ністративного устрою. Тільки уперті' старовіри можуть іще сумнї- 
вати ся про се, що державність з усїми її признаками се тільки 
видимий історичний прояв народного житя і що ЖИТб творить 
зміст того, що підходить під історичне розуміне. Без знаня на¬ 
родного духа, понять, поглядів, вірувань, співчувань, антипатій,, 
добрих сторін і хиб народа, неможливий ясний погляд ні на по¬ 
літичні події, ні на внутрішні установи“... 

Так писав Костомарів тоді, коли саме приступали до виданя 
перших томів Актів. Зрозуміла річ, що його видане не могло, 
бути таке, як виданя инших археографів, що з переконаня були, 
істориками і тільки істориками. Маючи се перед очима, можемо 
витолкувати собі, чому Костомарів дає першенетво жерелам з по¬ 
бутово-культурним характером, а поминає мовчки найважнїйші 
полїтично-дипльоматнчні акти. Розуміємо, чому він скорочує важні 
документи, а менше важні висуває на перший плян; чому не'ста- 
раеть ся о докладний опис жерел, подає недостаточну еиінатуру, 
занедбує поясненя, не дає показників і т. д. Костомарів не мав 
поважаня для історичних документів так само, як не цінив дер¬ 
жавних форм у минувшині; альфою і омеіою для нього був на- 
півмітичний народ із своєю півмітичною творчістю... 

При всіх тих недостачах публікації Костомарова полишилися 
величавим памятииком його праці. Дванацять томів Актів, не' гово¬ 
рячи про инші другорядні виданя, се такий вклад в українську 
археоірафію, яким не може похвалити ся ніхто з його попередни¬ 
ків ні наслїдників. Хоч нині дослідник мусить відноситися кри¬ 
тично до тих видань, і користуеть ся ними з певною обережністю,, 
— то при тім маємо свідомість, що без того великоого труду 
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'Еоетомарова не булиб нині можливі досліди новійшої історії 
■України. В своїх відносинах, при своїм складі ума, -при своїх 
наукових поглядах Костомарів дав тахітит того, що міг дати 

■нашій науці. 

III. 

ДОДАТОК. 

Архиви і біблїотеки, якими користував ся Микола Костомарів. 

(Зіркою * означені архиви, в яких Костомарів працював особисто; 
•без НІЯКОГО знаку ті, з яких користав через другі руки.) 

1. Варшава. Головний Архив польського коро¬ 
лівства, — один акт виданий в Актах ЮЗР. І. ч. 55. 

2. * Варшава. Бібліотека Красїнських. В бібліотеці 
був Костомарів ніднас свого побуту у Варшаві- у вересні-жовтні 
сс. 1865 р. (Лит. насл. с. 163, 167); про вислід своїх студій 
давав письменне справоздане на засїданю Археоірафінної Комісії 
16 , жовтня с.с. 1865 р. Головну увагу звернув тоді на матеріали 
до „Смутного времени"; які саме рукописи переглядав, сього не 
можна докладно ствердити, бо Костомарів разом згадує про мате¬ 
ріали із біблїотеки у Вілянові, — се були збірники в роді 8і1уа 
гегит. Крім сього привіз К. фотоїрафічну знимку з одної новго¬ 
родської судної грамоти. Костомарів звернув увагу, що в бібліотеці 

■Красїнських у рукописах, які переняла бібліотека по їр. Свидзин- 
ськім, є богаті матеріали, особливо до історії козаччини, з яких 
дещо використано в Актах київської комісії. Вливший розгляд 

,К. відкладав до пізнїйшого часу (Дітоп. Арх. К. IV с. 10—12) 
В ионоїрафії Смутное время (1866) з біблїотеки Красїнських ци¬ 
товано рукописи: В. 1. З, В. 1. 4, В. 1. 6, В. 1. 8, В. 2. З, 
може й инші, зазначені недокладно (Пол. Собр. II ч. 74, 120, 
132, 159, 175, 325 і ин.) 

3. * Варшава. Монастирські бібліотеки — близше 
не названі — оглянув Костомарів 1865 р. підчас побуту в Вар¬ 
шаві (Л'бї. Арх. Ком.' IV с. 11.) 

4. Бильно. Архив Катедрального Ообора — акти 
видані в Актах Ю.З.Р. І ч. 67, 134, 141, II ч. 75. 

5. *" Бильно. ІІублична бібліотека. В 1867 р. пе¬ 
реглядав К. рукописи і використав збірник статий до епохи 
1794 р. (Лит. насл. с. 170) крім сього у Богдані Хмельницькім 
згадуєть: „виленеька рукопись; належала до Малиновського; копії 
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•актів, що відносяться до 1648, подані 11. Кіркором". Исг. Моногр. 
вид. Кожанников т. III с. XI (жерела ч. 74) — В Посл'Ьдніе 
тодн Річи-посполитой згадана з сеї бібліотеки рукописи дерегин- 
‘ської бібліотеки (Собр. Соч. УІІ, 1995, жерела т. 14.) 

■ 6.* Випіневець (на Волині). Бібліотека ґр. Мнішха, 
потім Плятера. 1845 р. старав ся Костомаров переглянути 
рукописи їр. Мнішха, але не дістав дозволу від .властителя (с. 
54—56.) 

На засіданю археоїрафічноі комісіі 16 липня с.с. 1869 р. 
Костомарів звернув увагу, що у Вишневді в бібліотеці ґр. Нля- 
тера є богато інтересних документів до історії Росіі .і Польщі 
і що булоб бажане уладити туди археоґрафічну поіздку; комісія 
рішила зробити се при найблизшій нагоді (І'Ьт. V 100—1.) 

7. * Біля ні в (коло Варшави). Бібліотека Потоцьких. 
Костомарів був тут кілька разів підчас побуту в- Варшаві у ве- 
ресні-жовтні с.с. 1865 р. Шукав матеріалів до історіі „Смутного 
времени‘', але замітив також, що в бібліотеці б богато матеріялів 
до козацьких повстань. (.Іітоп. Арх. Ком. IV прот. с. 10—13; 
.Іит. насл. с. 167.) 

В жерелах до Смутного времени згадують ся рукописи бібліо¬ 
теки в Вілянові (Нол. Собр. II, 1905, с. 9.) 

8. Володимир волинський. Архив церкви св. 
Василя —в передруку видано один акт в Актах ЮЗР. II ч. 8. 

9. * Волоколаиск. Бібліотека Йосифовського мо¬ 
настиря в Памятниках стар.- р. лит. використано рук. ч. 492, 
АОО, 514, 564, 573, 632. 

10. Городно. Архив маїістрату — акти видані 
в Актах ЮЗР. І ч. 64, 176. II ч. 10. ^ 

11. Городок (к. Львова), Церковна збірка, — один акт, 
з копіі Як. Головацького, видано в актах ЮЗР. II ч. 69. 

12. Дзіків. Архив їр. Тарновського. Дипльоми й акти 
з копій, доставлених Д. Зубрицьким, видано в Актах ЮЗР. І 
ч. 5, 11, 13. - ' , 

13. Киів. Бібліотека Духовно і Академіі — акти 
видані в Актах ЮЗР. І ч. 57, 63, 71, 83, 98. 

14. Киів. Архив Духовноі Консисторіі — вико¬ 
ристано Б Актах ЮЗР. II ч. 52, 59, 145. 

15. Киів. Архив Скарбовоі (казенної) Палати — 
акти видані в Актах ЮЗР. І ч. 59, 66,139, 145, 146, 156,- 185. 

.4 ЗАПИСКИ. Т. СХХГІ. 
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■ 16.* Київ. Університетська бібліотека. В 1846р. 
відшукав тут Костомарів деякі матеріали до історії Богдана Хмель¬ 
ницького. (ІИЇ. насл. с. 64.) 

17. Київ. Центральний Архив. В Археоїрафіяній Ко¬ 
місії 31 жовтня 1870 р. переведено дискусію про намірені зміни 
в уладженю Київського Центрального Архива, а саме про поділ ак¬ 
тових книг на відділи і друковане описів. Костомарів, у котрого за¬ 
сягали ради, заявив, що „не є достатонно і спеціяльно знакомий 
з подробицями, що відносять ся до удержаня актових книг, які 
переховують ся у Центральнім Архиві", але рішучо домагав ся, 
щоби зладжено опис архива. (Л-Ьт. Арх. К. V прот, с. 147 — 9.) 

18. Красний Коледин (конотопського пов.) Архив Ми¬ 
коли Забіли. — Документи використані в моноїрафїї Мазепа 
і Мазепинцї (Истор. мон. Петербург. 1885 с. 199.) 

19. Кремянець — 1845 р. Костомарів був в гостині 
у сина історика Радзїмінського, де мав надію знайти якісь мате- 
ріяли до історії Хмельниччини, — але його заходи лишили ся 
безуспішні (Лит. насл. с. 57). 

20. Львів. Архив городських і земських актів — 
з копій Д. Зубрицького видано один документ в Актах ЮЗР. І 
ч. 1, II ч. 60. 

21. Львів. Збірка Дениса Зубрицького — дипльоми 
й акти видано з копій в Актах ЮЗР. І ч. 9, 14, 20, 39, 60, 
113, 117, 224, 237; II ч. 18, 23, 48, 166. 

22. Львів. Архив гр.-кат. капітули — акти з копій 
Д. Зубрицького видані в Актах ЮЗР. І ч. 103, 210, 221. 
II ч. 118. 

23. Львів. Бібліотека Оссолїнських. З копій Д. 
Зубрицького видано з бібліотеки Оссолїнських в Актах ЮЗР. І. 
ч. З, 6, їй, 114, 225, II ч. 125, 126.- 

На засіданю Археоїрафічноі Комісіі 13 жовтня с.с. 1873 р. 
Костомарів звернув увагу на рукописний Діярій Освенціма, що 
знаходив ся в Оссолінеуи, як інтересне жерело до Хмельниччини; 
комісія рішила звернути ся до бібліотеки з прошенбм визичити 
рукопись або ії копію (Л'Ьт. Арх. Ком. VI прот. с. 60.) 

24. Львів. Архив Ставропіїіі — акти з копій, пе¬ 
ресланих Д. Зубрицьким, видані в Актах ЮЗР. І ч. 133, 202, 
222; П ч. 15, 118, 154, 159. 

25. Лубни, Мгарський монастир, — один акт видано в Ак¬ 
тах ЮЗР. II ч. 46. 
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26. Медика. Бібліотека ІІавдїковських, — з копій 
переданих Мацбйовським видано в Актах ЮЗР. II ч. 61. 68. 

27. Мотилів. Архив Духовної Консисторії—акти, 
видані в Актах ЮЗР. І. ч. 142, 178, II 56. 

28. Мотилів. Братський монастир — документи 
в передруку видано в Актах ЮЗР. II ч. 29, 51, 58. 

29. Мотилів. Духовна семінарія — акти, видані 
в Актах ЮЗР. І ч. 26. 

30. Москва Бібліотека Т. І. Буслаєва. Використано 
один збірник в Памятниках ст. русе. лит. І. 

31. * Москва. Бібліотека Духовної Академії, — 
тут переглядав К. 1860 р. деякі рукописи, найбільше апокрифи, шу¬ 
каючи жерел до побуту давньої Руси (Іит. наслідіе с. 117—118.) 

Рукописи бібліотеки згадані в Сїверноруеких народоправ- 
ствах, докладнїйше рукописи Волоколамського монастиря, що тут 
переховували ся: ч. 333, 442, 497, 520, 565 (Собр. Соч. III, 
1904 с. 457 і ин.) 

29.* Москва. Архив міністерства заграничних 
справ. Тут був Костомарів вперше короткий час 1859 р. і пе¬ 
реглядав акти до Стеньки Разпна, але знайшов мало інтересного. 
Управа архива, на чолі якої стояв кн. Мих. Оболенеький, до за¬ 
нять його відносила ся не дуже прихильно. (Дит. насл. с. 109.) 

Вдруге був Костомарів в Архлві у вересни 1860 р. вже 
з порученя Археоїрафічної Комісії і перебрав діла, що відносили 
ся до історії України, — мабуть не тільки до часів по Богдан) 
Хмельницькім, як про се пізнїйше згадує, але й до Хмельниччину 
(Лит. насл. с. 118). Вибрані серії актів визичила Археографічна 
Комісія до Петербурга в падолисті і грудні 1860 р., а саме: 
.,малороеійські дїла“ звязка III 1638 —1648, IV 1649 — 
1651р., У(?) 1651—1654 р.. XII 1655—1657 р., XV 1658— 
1659 р. „польські дїла“ X^VIII і ХЬІХ з 1649 р. і ин- 
ші, близше не виказані (Ійтопись занятій Арх. К. І протоколи 
с. 18, 19—20). Дасть актів до Хмельнпщини видав Костомарів, 
разом з Кз'лїшем в III Актів ЮЗРоссіи, акти з пізнїйшого часу 
послужили наперед до статі про Виговського, потім до IV т. 
Актів ЮЗРоссіи. 

В падолисті 1861 р. ' Костомарів повідомив' Археоїрафічну 
Комісію, що для Биданя II ч. Актів ЮЗРоссіи бажав би літом 
1862 р. бути знов особисто в Архпві; комісія дала Костомарову 
бажану відпЗ'Стку з правом наняти переписчиків. (Л'йт. Арх. К. 
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III. нрот. с. 3). Але, скільки знаємо, Коетомарів не екористав 
з дозволу: літом і в осені того року відбував подорож до Биль¬ 
на, Пскова і Новгорода, в Москві був аж з початком 1863 р., 
але короткий час і мабуть до Архива не навідував ся. (Іит. насл. 
с. 153.) 

У вересні 1863 р. Коетомарів працював в Архиві,- — го¬ 
ловно для „Смутного времени“ (Іит. насл. с. 155 — 6), чи також 
ДЛЯ' II т. Актів ЮЗР. — не знаємо. 

В червні 1872 р. Коетомарів через Археографічну Комісію 
визичав Акти Малоросийського приказа. 1669 — 1671 р. до VIII 
ч. Актів ЮЗРосеіи (Лііт. А. К. VI с. 47.) 

На засіданю 23 липня с.е. 1877 р. Комісія рішила вислати 
Костомарова до Архива для перегляду і вибору українських доку¬ 
ментів 1673 і дальших років до X т. Актів ЮЗРосеіи. (.Мг. А. 
К. VII е. 132.) 

На засіданю 22 цвітня 1882 р. Комісія рішила визичити 
з Архива докз'менти до 1677—78 р. для XIII ч. Актів ЮЗР. 
(Ііт. IX е. 6.) 

На засіданю 9 лютого с.е. 1883 р. Коетомарів подав до ві¬ 
дома, що маїістрант Будинський віднайшов в Архиві важний до¬ 
кумент до Хмельниччини, статейний список дворянина Желябужсь- 
кого, який в липні 1657 р. був висланий до Раковці; акт дру¬ 
ку еть ся в VIII т. Руеской Иет. Библ. (Ііт. IX с. 12.) 

У виданях Костомарова використані ним докз^менти не всюди 
означені. Б Актах ЮЗР. т. III і IV у вступі згадано, що акти 
походять з Архива мін. загр. справ, але при поодиноких числах 
не подано еиїнатури. Аж від V тому Актів маємо докладнійші 
вказівки, хоч не при всіх актах. 

Б V томі Актів згадують ,,Малоросийеькі_Діла“ з таких фае- 
цикулів чи ,,звязків“ (связокх): зв. 16 ч. 7—9, 11, 14, 17, 
19, 21; зв. 17 ч. 2, 4—15, 17,23; зв. 18 ч. 2-8, 11, 12' 
14, 19 — 22; зв. 19 ч. 2—4, 7, 9—11, 13 — 15, 17, 19, 23 — 
25, 31, 37, 38, 40, 47, 48; зв. 20 ч. 18, 26, 27, ЗО, 36— 
38, 40, 42, 44, 47, 49, 55; зв. 21 ч. 59, 62, 66; мабуть по- 
хибково зв. 29 (має бз'’ти 20?) ч. 38. 

Б VIт. зазначені „Малоросийські Діла“ після років: 1665 р. 
ч. 45, 55, 68, 76; 1666 р. ч. 3—5, 10—13. 17, 18,21,25; 
1667 р. ч. 1—4, 6—8, 11; 1667—68 р. ч. 34, 1668 р. ч. 2. 

Б VII т. використано Мал. Діла 1668 р. ч. 1, 5. 
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в VIII т. згадано Мал. Діла 1669 р. ч. 1—4, 7—9, 35, 
37 — 39, 42, 43, 45. 46, 48, 49, 52, 181; оригінали зв. 
н. 195, 197. 

В IX т. використано Мал. Діла 1669 р. ч. 7, 8, 10, 22, 
23, 26 — 29, 31 — 33, 54, 56, 58, 59; 1669—70 р. ч. 24, 59; 
1670 р. н. 8- 13, 16—20. 22,'25, 29, 31, 32; 1671 р. 
ч. 3—5, 8, 10, 12—14; 1672 р. н. 1, З, 9: Польські діла 
1671 р. ч. 17, 1670—79 р. н. 26; оригінали ч. 236, 241. 

В XI т. згадано Мал. Діла з 1672 р. ч. 11, 13, 14, 1673 р. 
ч, 9, 12, 28, 33; оригінали ч. '^58, 262, 268, 270, 271,274, 
290, 293/286. 

В XII т. використані Мал. Діла 1674 р. ч- -^0, 1675 р. 
ч. З, 6. 

В XIII т. у вступі згадані матеріали Архива мін. загр. 
справ, але при поодиноких числах не виказані! 

В статі Богдан Хмельницький данником Оттоианської порти 
(1878) приводить недруковані матеріали до відносин гетьмана 
з Туреччиною з Архива загр. справ (ІІолн. Собр. V с. 60.. і д.); 
богато еиінатур зазначено в статі Руіна (тамже XV). 

В Смутное время (1866) використані з архива польські діла, 
статейні списки ч. 26, 27, ЗО і шведські діла (Полн, Собр. II, 
1905, с 81, 83, 101, 173, 258, 315, 319.) 

В Посл^днне годн Р'Ьчи-посполитой (1869 р.) використано 
Польські Діла архива (Собр. Соч. VII, 1905, жерела ч. 18.) 

31.* Москва. Архив міністерства справедли¬ 
во сти. Від управи архива міністерства справедливости комісія 
дістала в червні 1861 р. повідомлене, що акти до історії Укра¬ 
їни від 1648 р. містять ся в 233 тзв. стовбцях (колесах), що 
обіймають 323 справи, і 127 книгах Малоросійського ііриказа, де 
є 1157 рцрав. У вересні тогож року Костомарів дістав дозвіл 
переглянути сі акти (Мт. ,А. К. І прот. с. 31.) Комісія старала 
ся, ш,оби акти переслано для перегляду до Петербурга, але управа 
архива не згодила ся на се. толкуючи ся тим, що се акти 
цравного змісту і деколи ще інформації з них потрібні при¬ 
ватним особам та урядам. Су против сього комісія 10 марта 1862 р. 
рішила вислати до Москви Костомарова з порученем робити копії 
з актів, що підходили би до, впданя Актів ЮЗРосіі (Мтоп. Арх, 
К. II прот. с. 3.) 

Чи Костомарів був в Архнві і коли, про се не маємо вісток, 
хоч знаємо, , що був в Москві з початком 1863 р. і знов у ве¬ 
ресни 1863 р. (Лит. насл. с. 153, 155—6). 
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До сього архнва рішила Комісія вислати Костомарова знов 
23 липня 1877 р. для вибору українських документів до X т. 
Актів ЮЗРоссіи. (Літ. А. К. VII с. 132.) 

На засїданю 22 цвітня 1882 р. рішила Комісія визичати 
з архива акти 1677 і 1678 р. до XIII т. Актів ЮЗР. (ііт. 
IX с. 6.) 

Акти сього архива використав Костомарів пізнїйше як Архив 
мін. загр. справ, — щойно від V т. Актів ЮЗР. . Не все вони 
означені докладно. 

В Актах т. V використано матеріали архива до 18 чисел 
(ч. 106, 109, 119, 122 ІУ, 125, 129, 132, 134, 136—145), 
але докладнїйшої еиінатури не подано. 

В VI т. Актів матеріали архива зазначені при 20 числах 
(ч. 7, 9—13, 15—18, 22—24, 32, 35, 43, 44, 53, 57, .59); 
при двох актах подана сиїнатура ч. 5761 (при ч. 59), 5872 
(ч. 44.) 

В VII т. зазначені сиінатури ч. 5835—5837, 5839—5844, 
5865, 5871. 

В VIII т. згадані „Малоросийські Дїла“ кн. 3. 

В IX т. згадані ч. 5878, 5889, 5890, 5902; Малорос. 
Діла кн. 15. 16, 19. 

В XI т. згадані Мал. Діла кн. 15—17, 19, 22; і „стол- 
бець“ 5905 з 1673 р. 

В XII т. згадані Мал. Діла кн. 32, 35—39, 42, 43 і стол- 
бень Мал. Нриказа ч. 5910, 5930. 

В XIII т. згадані книги Мал. Нриказа ч. 43, 45, 46, 
50, 125. 

Деякі сиїнатури зазначені в статі Руїна. 

33. Москва. „Оружейная Палата" — українську пе- 
реписку використано в Богдані Хмельницькім-т. III, а саме ч. 11, 
12, 13, 16, 17 (вид. Кожанчикова 1870, т. ЦІ с. 79 і ин.) 

34. Москва. Румянцевський Музей — видано акти 
в Актах ЮЗР. І 72, 85, 89, 90, 100, 234; II ч. 4. 

В ІІамятниках стар. русе, литер. використано рукопиеь ч. 39, 
134, 154, 156, 186, 363, 364, 434; в моноїрафії Смутное время 
з рукопиеий музея взято „Повість обьУетюжні“ і рукои. ч. 378, 
(Пол. Собр. II е. 359, 364.) 

35. Москва. Сенатський Архив. Від жовтня 1872 р., 
через місяць, переглядав К. українські акти до часів Дорошенка; ви¬ 
браний матеріял до- часів Дорошенка переслано до Петербурга Ар- 
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хеоірафіпній Комісії (Жит. насл. с. 189—190); Костонарів вико¬ 
ристав його в житеписи Дорошенка. 

36. Москва, Синодальна бібліотека — переглядав 
«рукописи у вересні 1860 р. (Іит. насл. с.,118). Через археоіра- 

«фінну Комісію в лютім 1861 р. Костомарів дістав дозвіл позичити 
до дому акти із архива б. греко-унїятських митрополитів що був 
у Синодальній бібліотеці (Літ. Арх. К. І прот. З—4, 24.) 

Вдруге працював тут у вересні 1863 р., — не знаємо для 
якої теми,- здаєть ся для я Смутного времени“ (тамже с. 155). 

39. Москва. Бібліотека Александроневської Лав¬ 
ри, —■ відтам видав Костомарів відривок літописи про часи 
Івана Василевича Грізного (Русе. Ист. Библїотека т. III е. 161, 
пор. Л'Ьт. Арх. К. V 168). 

37. Метиславль (могилівського пов.) Повітовий суд — 
акти видані в Актах ЮЗР. І ч. 52, 236. 

38. * Неевиж. Архив Ра диви л і в.' Костомарів дістав 
на заеїданю Комісії 19 мая с.е. 1867 р. поручене оглянуд-и ар- 
хиви в полудневих Губерніях, спеціяльно Неевиж, і винотувати 
там акти важні своїм змістом (Літ. Арх. Ком. V прот. е. 15). 
В Несвижу бі^в десь в червни 1867 р. (Лит. насл. с. 169—174). 
Письменне справоздане з поїздки предложив на заеїданю Комісії 
27 вересня ес. 1867 р. В описі архива подав Костомарів за¬ 
гальну історію архива -й опис.його збірок. Архив був удержаний 
в порядку, катальоГи уложені добре. Чаеть' актів перед йриїздом 
Костомарова на приказ властителя вивезено до Берлина. Після ка- 
тальоіів архив ділив ся на три части: 1) грамоти й акти, 2) книги 
з історичними документами, 3) кореспонденція. Перший відділ 
описує К. докладнїйше,—се переважно грамоти з наданями цаєтно- 
етий і урядів; звертав особливо увагу, в якім часі уживано ла¬ 
тинської , а коли руської або польської мови. Другий відділ 
переходить коротко, констатуючи, що більше як половину книг 
вивезено до Берлина. З третого відділу кореспонденцій переглядав 
письма Константина Острожського, Юрія Мнїшха, Льва Сапіги, 
Яна Кароля Ходкевича, Жолкевського, їонсєвского, Богдана і Юрія 
Хмельницького (Літ. Арх. Ком. V прот. с. 15—11). В Несвижі 
наняв Костомарів копіста для переписаня катальоГа; між иншим 

•списано теж документи вивезені до Берлина. Мабуть сей опис по- 
явив ся в V.-т. Літописи АрхеоГр. Ком. відд. III с. 1—80) 
л. 3. Хронольогическая опись историческихг документов Несвиж- 
•екаго Архива, составленная вг 1862 г.; відносить ся до років 
1420—1632), продовженя нема. 
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40. Острів, (етрийського пов., Галитана). А р х и в ї р. Б о р- 
ковського, — один акт (з дїтоїрафії в „ДністровійРусалцї“) ви¬ 
даний в Актах ЮЗР. І ч. 16. 

41. *^ Острогожськ. Архив повітового суду. В183Т 
переглянув Еостомарів акти козацького слобідського полку; на їх 
основі писав історію полку, до якої мали бути ^ долучені вибрані 
акти. Праця пропала підчас ревізії 1847 р. (Жит. насл. с. 27). 

42. Перемишль. Архив гр.-кат. єпископства — 
з копії Д. Зубрицького видано один акт в Актах ЮЗР. І ч. 8. 

43* Петербург. Архив Археоїраф. Комісії. Із збі¬ 
рок Комісії видано в Актах ЮЗР. І ч. 62, 63, 65—67, 97, 112, 
121, 152, II ч. 67, 79, 148, 156, VI ч. 69, VII ч. 123,124. 

В Памятниках стар. рус. лит. І с. 195 використаний збірник,, 
доставлений комісії А. Лазаревським. 

В статі „Ливонская война“ 1864 р. використано „ріжні ру¬ 
кописи, літописці і хроноїрафи“ із збірок Комісії. (Полн. Собр. 
І, 1903, с. 546.) 

В статі Історія розколу і розкольників згадуеть ся діло про- 
донських розкольників з архива Комісії (Полн. Собр. V с. 229.) 

В монографії Смутное время згадуеть ся з Арх. Комісії два 
хронографи (Полн. Собр. V с. 6, 106, 127, 263 і ин.) ' 

44. Петербург. Архив военно-тошоГрафічного- 
Депо — використаний в Послідніе годьі Річипосполитой (Собр. 
соч. VII, 1905, вступ ч. 19.) 

45. Петербург. Архив їенерального Штабу — 
в „Смутнім времени“ використано польський діярій облоги Смо¬ 
ленська (Полн. Собр. II, 1904, с. 405, 417, 419). 

46. Петербург. Архив Департаменту Нар. Про¬ 
світи— використано в Актах ЮЗР. І. ч. 77, 149. 

47. Петербург. Державний (Государственний) 
Архив. В монографії Мазепа і Мазепинцї -використано кабінетні 
справи відділ І кн. ч. 8, 18; відділ II. кн. 7, 8. 9, 20?, 53, 
і рукописний діярій шведської війни (Ист. МоноГр. т. XVI, 
1885 с. І—III і разз.) 

48. * Петербург. Бібліотека духовної Академії. 
В осені і зимі 1860—61 р. за- дозволом митрополита переглядав. 
Костомарів рукописи, переведені з новгородського Софійського со- 
бора і бібліотеки Кирилло-білозерського монастиря; ' працював від 
9 год. рано до 5 по полудни в дні, коли не мав університет¬ 
ських викладів.'Слідив за матеріалами до внутрішної історії вели^ 
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коруського народа; виписки робив на окремих листках. (Іит. насл. 
с. 118—ІО"). — Деякі рукописи згадують ся в Сїверноруских- 
народоправствах (1863 р.); еофійсккого собора рук. и. 1389, 
Кирило-білозерського монастиря рук. XV віка (Собрі Сон. III,- 
1904, е. 408, 317.) ■ 

49. * Петербург.. Архив б. гр.-унїятських митро¬ 
политів при 0. Синоді, . Дозвіл визинити .;.з архива документи 
гр.-унїятських митрополитів дістав.іКостомарів в лютім 1861 р. 
(на прошене з лютого 1860 р. '-ц-иЛііт. Арх. К. І З—4, 24.). 
З Архіва використано в Актах ЮЗР. І ч. 69, 87, 88, 120, 135у. 
136. 143, 189, 232, 238, П н. 1, 2, 5, 7, 17, 19—22, 25— 
28, ЗО, 34, 35—38, 40, 41, 43, 45, 49, ,50,. 147, .153, 155, 
161, 163, 165, 167. • . 

50. Петербург (?). Збірка П. А. Муханова — зга- 
дуєть ся між жерелами до Посл'Ьдніе годьі Р'Ьчипосполитой (Собр.. 
сон. VII ч. 53.) . 

51. * Петербург. Архив Правительствуюного Се- 
ната. З Литовської Метрики-, що містила ся в сім Архиві, вико¬ 
ристав Костомарів в Актах ЮЗР. т. І і II такі книги- і акти: 

1. Дипльоми ч. кат. 106 (АЮЗР. І ч. 2.) 
2. Записні книги Литовської метрики ч. 4, 5, 7, 8, 9,' 10,. 

11, 12, 14. 15, 16, 17, 18, 22, 25, 28, 29, 37, 40, 58,' 60, 
62, 64, 69,' 73, 76, 77, 78, 82, 83, 84, 85, 89,'91, 106,112. 

3. Записні книги коронної метрики ч. 304, волинські ч. 305. 
4. Судні книги Лит. Метрики ч. 2, 12, 63, 70, 71, 72, 79, 87. 
В лютім 1867 р. Археоїрафічна Комісія поручила Костома¬ 

рову (разом з В. Поліівановим) взяти участь у перегляді докумен- 
л'ів Сенатського Архива з 1721—1828 р, ,,о скільки зрештою се¬ 
не перешкодить виконаню їх обовязків в Комісії, що лежать на 
кождім з них“ (Літ. Арх. К. V с. 3). Костомарів в автобіоїрафії 
відносить се до 1866 р., згадує, що переглядав Литовську Ме¬ 
трику; тут знайшов акти чотиролїтнього сейму; „стражи", }’Станов- 
леної по конституції 3-го мая, найвпсшої ради часів Косцюшка і су¬ 
дові справи Індаїаційної комісії. Сї матеріяли використав у праці 
„Останні роки польської Річипосполитої“. (Лит. насл. 16»—9.) 

В жерелах до Смутного Времейй (1866 р.) згадують ся руко- 
лиси Лит. Метрики, не виказані докладно (Собр. соч. II, 1У05, с. 9). 

В жерелах до Послід, годьі Річипосполитой також виказана 
Литовська Метрика (Собр., .соч. VII, 1905, вступ.) . 

52. * Петербург. Імй. Публична бібліотека. Праці 
В'рукописнім відділі біблдотеки'розпочав К. в гр\днї 1855 р.,. 
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переглядаючи еіавянеькі і польські рукописи до історії Хмель¬ 
ниччини і до внутрішного Побуту Великоросії XVI—XVII в. Такі 
занятя тревали майже чотири місяці (Іит. наел. с. 80—81.) 

Від липня до серпня 18.58 р. в бібліотеці студіював Еосто- 
'марів знов рукописи до побуту великоруського народа (тамже К)6.) 

Від мая 1856 р. Еостомарів переглядав рукописи для своїх 
університетських лекцій.. У відділі польських рукописий був для 
нього по части провідником Поляк Віктор Еалиновеький, „ходячий 
■катальої" звісток про минувшину Польщі і Литви; Еостомарів мав 
від нього цілу збірку виписок з замітками про сиїнатуру і формат 
рукописий, з яких їх взято (с. 110—112.) 

В серпні 1860 р, через короткий час переглядав старо¬ 
руські рукописи Погодинської збірки (с. 117.) 

Від осені 1862 р. до осені 1863 р'. Еостомарів пра- 
.цював над московським „Смутним временем*' і для сеї діли та¬ 
кож переглядав рукописи бібліотеки (с. 152—3, 154.) 

Для нової теми про Послїдні часи польської Річппосполитої 
збирав Еостомарів матеріал у бібліотеці від 1865 р. (с. 167.) • 

Ініціативу до розгляду відділу рукописий на чужих мовах 
дав А. Бичков на засїданю Археоїрафічноі Йомісії 18 жовтня с. с. 
3 869 р.; тоді до сеї праці зголосили ся Еостомарів і М. Еояло- 
впч. Еомісія рішила: І) історичні матеріали, що'будуть добуті 
з рукописий ІІубл. бібліотеки, видати окремим виданеи, 2) для 
вигіднїйшого переписувана визичити до Еомісії рукописи, на які 

■вкажуть члени Еомісії, 3) повідомлювати на засїданях, які доку¬ 
менти переписують ся (.Літ. V 109). Еостомарів, здаєть ся, розпо¬ 
чав сі занятя, як вказує звістка з 1871 р. (.Л'Ьт. VI с. ЬО), але 

■справоздань про се не дав. 
Рукописи Публичної бібліотеки використані в отсих виданях 

Еостомарова: 
1) в моноїрафії Богдан Хмельницький (1859,1870 р. і даль¬ 

ших виданях): польські IV 22, 25, 27, Р. IV ЗО, 31, Е. 33, 
IV 36, Е. 63, Е. 67, 68, Е. IV71, 75, 90, 93, Е. 99, Е. 133, 
.IV І.’іЗ, Е. І»4, Е. 241; в ріжних мовах: Е. 5, 0. 8, Е. 28, 
<0. 28; автоїрафи; близше неозначені рукописи; 

2) в статі Гетьманство Виговського (1861 р.) якісь „письма 
м акти“, спеціяльно рукопись II відділу ч. 15 (Собр. соч. І, 
1903, с. г09, 394); 

3) в Памятниках стар. русе, литератури т. І, II, IV (1860— 
42), з Погодинської бібліотеки ч. 1300,1310, 1333, 1343,1344, 
1350, 1377, 1386, 1606, 1773; із словянських рукописів: 
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¥. ч. 27, 209, 293, 294, 350; 0. ч..18, 35, 55, 68, 69, 70, 
259, 262, осіауо ч. 72, . 75) ; 

4) в статі Великоруські релїїійні вільнодумці (1862 р.) 
•близше неназвані рукописи (Собр. еоч. І, 1903, с. 239); 

5) в моноїрафіі С'Ьвернорусекіе народоправства (1863 р.) ру¬ 
кописи ч. 103, 203, 204, 209; 

6) в Актах ЮЗРоееіи видано з рукописні Ііубличноі бібліо¬ 
теки: т. І (1863 р.) ч. 7, 12ІІ. 129, 131, 137, 138,140,147, 
148, 150, 154, 167, 171, 208, 229; т. II (1865 р.) ч. 64, 
150 і твори Вишенського; 

7) в статі Полуднева Русь при кін. XVI в. (1865 р.) зга¬ 
дано : автоїрафи ч. ьЗ; славянеькі рукописи ч. 243 (твори Івана 
« Вишні) і неназване число (Паліподія Копиетенського); польська 
рукопись ч. 223 (переписна Оетрожського — Полн. Собр. І, 1903, 

•с. 634, 641, 652—660); 
8) в моноїрафіі Сиутное вреия (1866): автоїрафи ч. 63, 281; 

польські рукописи ч. 26, 0. ЗО, 31, 32, 0. 33, Е. 33, 0.119, 
Е. 119; рук. в ріжних мовах ч. Зі хроноїрафи; житіє Теодора 
Астраханського (Пол. Собр. II, 1905, е. 77, 105, 120, 142—3, 
151. 155, 161, 166, 175 і ин.) 

9) в поел'Ьдніе годн Річи-посполитой (1869 р.): рукописний 
■польський діярій еойму 1788 (Собр. еоч. VII, 1905), і инші ру¬ 
кописи (Собр. еоч. ДПІ, 1905, жерела ч. 15, 16, 39, 40, 42, 
•86, 87, 91, 92). 

53. Петербург. Архив С. Синода. В статі Гетьман- 
■ство Виговеького цитують ся копіі якихсь актів із Синодського 
Архива (Собр. срч. І 1903 е. 367); таксамо в Памятниках етар. 

ірусс. лит. IV. с. 119. 
Див. ще Архив б. греко-уніятеьких митрополитів. 

54. Петербург (?). Архив їр. Т. А. Толстого — 
один акт видано в Актах ЮЗР. І ч. 51. 

55. Петербург (?) збірка М. Г. Щербакова — ви¬ 
користана в Актах ЮЗР. VI ч. 69, VI^ ч. 123—124. 

56. Полоцьк. Городеький архив — або архив маґі- 
страту — з копій протоєрея І. Григоровича видано в Актах 
:ЮЗР. І ч. 116, 117; II ч. 55. 

57. Полоцьк. Архив уніятськоі дух. консисторії 
один акт виданий в Актах ЮЗР. І ч. 47, П ч. 56. 

58. Пулави. Бібліотека Чарторийських — в Актах 
®ЗЗР. ч. 15, 17. 
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59. *'Саратів. Бібліотека Собора. Коло 1854 р. пе- 
реглядав Коетомарів рз'кописи саратівеького . собора, які забрано 
в ріжні часи у розкольників, і між ними знайшов дуже добру 
і повну копію „Стоглава" (Іит. насл. е. 77.) 

60. '* Стокгольм. Державний архив.. Літом 1857 р. 
працював К у шведськім державнім архиві, переглядаючи а) акти до 
часів, коли Новгород належав до Швеціі, б) до північної війни. 
(Лит. насл. с. 85.) 

У розвідці „Лнвонекая война“ 1868. цитує Коетомарів 
з шведського архива заграничних справ, ч. 1, 18, 85, 49; (ІІолн. 
Собр. І, 1903, с. 549.) 

Мабуть із тогож архива використано рукопись в Актах ЮЗР. 
Ц ч. 57, ІІІ. 

67.* Троіцько-Сергієвська Лавра коло Москви. 
В 1860 р. (мабуть у вересні) переглядав Коетомарів рукописи Лаври, 
шукаючи матеріалу до опису побуту старої Руси., Зокрема зайжав. 
ся апокрифічним „Житієи блаженного Нпфонта“, що переховало ся 
в бібліотеці Їроіцько-Сергієвськоі .Лаври у нерїаміновім кодексі 
XIII в. (Лит. насл с. 117—118). На сій рукописи опираєть ся 
етатя ,.Мпетическа пов'бсть о Инфонті. Памятникг русекой лите- 
ратурн XIII в'йка“, поміщена в Русекіи Слові 1861 р. (Собр. 
сочин. І, 1903, Ь). ' ' 

Рукописи Лаври згадують ся в Сїверноруських народоправ- 
егвах (без докладнійщоі сиїнатури) і в Намятниках етар. русе, 
лит. ІУ. (ч. 115, 172, 205 і инші без означена). 

62 * Харків, в університетській бібліотеці знайшов 1843 р. 
кілька рукописних літопиеий і оден руконисний збірник актів, 
що відносили ся до історії України. З приватних рук дістав ко¬ 
зацькі літописи: від Сементовського Грабянку, від учителя іімназіі 
Третякова Самовидця, від Івана Срезневеького літописи Симонов- 
ського, Зарульського, літописне оповідане „вже содія ся“ і Ри- 
їельиана „Мтопненое повіствованіе о Малой Роесіи“, від Варзина. 
Кониського. Деякі з тих літопиеий видав пізнійше ' Бодянський 
в московських Чтеніях; сам Коетомарів на іх основі ночав евоьо 
моноїрафію про Богдана Хмельницького (с. 44—45). 

63. Хотевичі (лепельського пов.. витебської їуб.), збірка. 
Нітуха, один акт виданий в Актах ЮЗР. ч. 42. 

64. Шешори (коеівського пов., Галичина) збірка евящ. Ки¬ 
рила Блонського, — з копіі Д. Зубрицького видано Актн ЮЗР. ІЕ 
ч. 48. (назва села хибно Шетори.) 



Про відношене памятників староукраїнської мови 
до полудневославянськиї під лексикальним оглядом. 

Написав Іван Нанькевич. 

1. 
Брак більшого зацікавлена дослідами над лєксикальною стороною нашятників 
староукраінськоі мови.— Староболгарський словар у староукраінській книжній 
мові. — Незгідність староболгарських ііамятяііків під .лексикальним огля¬ 

дом. — Причина сього — Повільне приноровлюване славянського пере¬ 
кладу св. Письма до потреб загалу. — Два напрями в Болгаріі у відно- 
шеню до первісного пере[:ладу св. Письма Кирилом і Методієм: консерва¬ 

тизм Заходу і поступ Сходу. 

Лєксикальну сторону найстарших памятників староукраїн¬ 
ської мови досліджувано до тепер мало. Причиною того був 
брак запїкавленя сим пйтанєм, а може й не поставлено цїли та¬ 
ким дослідам. До того фільольоґічні працї над нашими памят- 
никами звертали звичайно увагу на звуковий і морфольоґічний 
склад нашої мови та на історичний розвій поодиноких звуків 
і форм. 

Говорю тут передовсім про біблійні й богослужебні книги, 
які переняла стара Русь від полудневої Славянщини. 

Перші продукти нової-христіянської культури, себто бого¬ 
служебні книги, одержали ми в мові староболгарській, до котрої 
лиш декуди закрадав ся живий дух народньої мови. Сильна тра¬ 
диція полудневославянських підкладів і безпосередний може на¬ 
гляд чужих учителів не позволяли нашим грамотіялі-черцям да¬ 
леко відбігати від принятого канона. 
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Під оглядом звуковим і морфольоґічним уступали з часом 
перепищики та грамотії дещо народньому елєментови, однак 
під оглядом лєксикальним були вони ДОВОЛІ консервативні та 
строгі. Сю консервативність бачимо передовсім у біблійних кни¬ 
гах св. Письма. В продуктах народньої творчости або в літера¬ 
турних творах світського змісту уступки на річ місцевої лексики 
і народнього елементу були значнїйші і збільшали ся в міру пе¬ 
реваги змісту з народйього житя. 

Зависимість словаря книг св. Письма від південно-славян- 
ських оріґіналів була велика, а зміняла ся лише тоді, коли такі 
зміни зайшли в центрі старославянської культури, в Болгарії. 
Там, як звісно, перші підвалини були покладені учениками Ки¬ 
рила і Мефодія, котрі переняли спадщину по перщих апостолах 
Славянщини, а саме переклад богослужебних і біблійних книг 
в однім із болгарських діялектів (у македонськім). Отже їх 
лексика була в основі старо-болгарська. Але сим перекладом 
послугували ся вони не на болгарській, але на моравсько-пан- 
нонській области. Тому мусїли вони вже в часї своєї апостоль¬ 
ської дїяльности на згаданій области поробити деякі уступки на 
річ місцевого народнього елементу. Як виглядав перший пере¬ 
клад богослужебних книг і св. Письма взагалі’, нині докладно 
не знаємо, бо памятники безпосередно з того часу не дійшли 
до .нас. Можемо лише на основі вже пізнїйших памятників 
з X і XI в. реконструувати язик перших перекладів св. Письма. 

Найстарші памятники церковно-славянської мови були роз¬ 
ділені від своі’х перших орігіналів часом майже двовіковим. 
Перший переклад св. Письма був призначений для паннонських 
і моравських Славян, але найдавнїйші його рукописи маємо 
з иншої землї — з балканського півострова. Отже тут маємо 
до діла також єще з моментом географічним та етнографічним, 
котрого не можна поминути. Тому не дивно, що сї найстарщі 
церковно-славянські памятники не показують повної згідности 
під оглядом словарним. З поміж глаголїтичних памятників сто¬ 
ять до себе найблизще: Зографське, Маріїнське й Ассеманове 
Евангеліє та Синайська псалтир. Синайський Требник виказує 
вже такі слова, котрих почали уживати щирше що-йно пізнїйше, 
в Симеонівськім часі’. Так само і СНа^оШа Сіогіапа, листки Охрид- 
ського Евангелія, глаголїтичний Македонський листок відхиля¬ 
ють ся від перщої групи памятників.О 

Уопсігак "ЇУ.: АІІкігсЬепвІауівсЬе ві’атшаїік. Аиі1а§е, 
ВегИп 1902, стор. 32. 
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з поміж кирилівських памятників Савина книга виказує чи¬ 
сленні зміни в порівнаню з первісним перекладом так, що стоїть- 
по середину між Ассемановим і Зографським кодексом з одного 
боку і Марийським з другого. Супрасльський рукопис _Мінея за 
місяць март ухиляєть ся від всіх згаданих і має такі новости, 
котрі вказують на зовсім новий переклад. Се відносить ся до- 
більшої частини рукописи, що походить з часів Симеона Бол¬ 
гарського, коли мабуть була довершена ревізія старого тексту- 
Ундольського листки близькі до кодексу Ассеманового, а декуди- 
знов підходять близько до Евангелія Остромірового. 

Як пояснити сю ріжницю в найдавнїйших старославянських. 
рукописа'х св. Письма? Пасе питане можна нинї'вже відповісти, 
бо маємо вже богато праць про сї рукописи. Перші проби Ша- 
фарика, зачаті в половинї минулого столїтя, не прояснили нам. 
ще того. Се й не дивно, бо се питане грало у нього побічну 
ролю і входило до його дослідів о стільки, о скільки могло- 
вияснити першенство глаголиці перед кирилицею, у своїй працї 
„йЬег сіеп 1]г8ргип§ шкі йіе Неітаі (іе8 Сг1а^о1І8ти8“ (1858) ска¬ 
зав він лише, що тексти глаголїтичного письма під лєксикальним. 
оглядом мимо деякого частинного попсованя в ортбграфії і гра¬ 
матиці в цїлости є старші й близші до первісного перекладу, 
ніж тексти кирилівських памятників. 

Але з часом поширили ся студії над церковно-славянською 
літературою, а досліди над її лєксикальною стороною значно 
поглубили ся. 

Ішло се в парі з критичним видаванєм найстарших кодек¬ 
сів. Найбільшу заслугу в поставленю сього питаня на нових 
основах поклав Ягіч; в його сліди пішли й инші учені, як Вон- 
драк, Валявец, Полівка, Обляк; з російських: Воскресенський,. 
ІДепкін, Соболевський, Кульбакін, Сперанський, Євсєєв, Поґорє- 
лов, Михайлов й инші молодші. 

Вже Яґічеви впадали в очи так звані дублети в тім єамім 
памятнику, як прим.: жикотТі — жнзнь,калим — Брачі>,/инса — к.\іодо 
(Сойех Магіапиз). Сї дублети толковано тим, що вони увійшли 
в сї найстарші рукописи вже на новій болгарській, а не на пан- 
нонській области (Вондрак). Однак Ягіч не згодив ся з сим по¬ 
глядом. По його гадці негусе, що ухиляєть ся в поодиноких сло¬ 
вах від найдавнїйшої групи памятників, належить виключати^ 
з моравсько-паннонської групи. Длятого треба принимати більше 
верств гіоволи поступаючих змін тексту перекладу св. Письма,, 
з котрих деякі припадають в область моравсько-паннонську 
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в ширшім значіню сього слова. Під сею областию належить 
розуміти пр. Дакію, у котрій, як виказують граматичні форми, 
могла повстати Савина книга (Ягіч, Обляк). 

Шкода, що сим принціпом Ягіча не руководив ся відпо¬ 
відно Г. Воскресенський. У своїй праці п. з. „Характеристическія 
чертьі четьірехь редакцій славянскаго перевода євангелія оть 
Марка" (Москва 1896) покористував ся він аж 120 рукописними 
євангеліями від XI—XVI віку. Поминаю тут питане про долю 
инших рукописних євангелій, зупиню ся тільки на сїй редакції, 

-яку Воскресенський називає першою, а до котрої зачисляє та¬ 
кож згадані вже кодекси: Зографський, Маріїнський, Ассемано- 
вий та Савину книгу. По Воскресенському сї рукописи і також 
много инших болгарських, сербських і „руських" з пізнїйших 
вже віків творять одну групу, а питоменною прикметою 
для них є: 1) полишене без перекладу богатьох грецьких слів, 
.2) задержане деяких слів, які опісля заступлено новими, більше 
відповідними для зрозуміня у сих верствах, для котрих сї книги 
були призначені,' 3) задержане деяких слів того самого коріня, 
які опісля заступлені новими, але також того самого коріня. 
Але Воскресенський не узглядняє постепенного переходу най¬ 
старшої редакції в так звану другу, котра довершила ся цілко¬ 
вито вже за часів Симеона Болгарського, т. е в X віці. Сю по¬ 
хибку Воскресенського старав ся направити Сперанський у своїй 
рецензії на згадану висше працю.^) 

Сперанський доходить на основі розгляданя найдавнїйших 
текстів глаголїтичних і кирилівських до ось яких висновків: Між 
ними можна найти ряд ріжниць, котрі дадуть ся подїлити на 
три категорії: а) чтеніе одного рукопису заміняєть ся иншим 
словом утвореним від того самого коріня у другім рукописї; 
б) славянське слово одного рукопису заміняється другим, утво¬ 
реним від иншого коріня; в) грецизм одного рукопису заміня¬ 
єть ся у других славянським перекладом. Так приміром на основі 
списків Ассеманового, Зографського, Маріїнського Ев., Савиної 
книги і дальше Остромирового, Мирославового та Нїкольського 
Ев. доходить Сперанський до висновку, що заміна грецизмів (прим. 
^?ма(ргцііа, ал,ЕііОVXаго)^, агабіог, ьяохріті]д і т. д.) славян- 
ськими словами йшла постепенно, та що ся заміна зачала ся ще 

Сперанскій М.: Разборь сочпненія Воскресенскаго Г. А.: Характе- 
ристичесЕІя чертн... Отчеть^о тридцять девятомг присужденіи наградь графа 
Уварова Спб. 1899. 
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7 найдавнїйшій добі старославянської письменности, бо нї один 
з'лаголїтичний або кирилівський текст не остав без зміни. — Ка¬ 
тегорії слів — заміна одних слів другими того самого коріня; 

•члок’кчь,— чдок'кчискт», ньбесьск'ь — небесьн'к, іілсткірь— плстоууь, 
.ркІКНТК'к — рьівлр'ь, назорен — ндзар'книн'к, імнлосрьд'к — ми- 

лостик'к виказують вже синонїми і у первіснім перекладі.^ 
Однак придивляючи ся найстаршим євангельським текстам, 

можна при їх схожости між поодинокими євангеліями завважати 
також їх схожість по групам. Маріїнське і Зоґрафос творять 
одну групу, а Остромірове, Ассеманове і подекуди Нїкольське 
другу. Савине Ев. стоїть поки що одинцем і творить неначеб 
перехід між обома групами. Можна далї думати, шо під оглядом 
лєксикальним група Зогр. і Мар. є старша, чим Остром, і Ассеман., 
котрі виказують вже НОВОСТИ, як прим.: крачк побіч калин, испр'к- 
ка — исконн, час'к — година, клюдо — /миса.*) 

Супроти історичних випадків на моравсько - паннонській 
;землї не могли там удержати ся ученики Кирила і Мефодія. 
Свою проповідничу діяльність перенесли вони на полуднє до 
Болгарії й Сербії, котрі стали головним огнищем старославян¬ 
ської , культури. Проповідаючи на дещо новім етнографічнім 

іГрунтї, мусїли проповідники ідей Кирила та Методія приноров- 
-ляти ся ПОБОЛИ до нових обставин. Не могло се йти може так 
скоро, якби вимагала того потреба, бо вони мали за собою 
неначеб канон, від котрого не можна було відступати. Зміни, 
які почали ся ще на ширшім паннонськім грунтї, розвивали ся 
й на балканськім півострові. Там вони перехрещували ся та ви¬ 
творили ріжні компроміси. Все таки можна запримітити там ось 
які появи: Західна частина, т. є Македонія, Сербія й Босна 
виказує більший консерватизм супроти старих традицій, чим 
схід, де зміна текстів св. Письма йшла швидко наперед, а за 
часів Симеона видимо вже провірку старого тексту і то на 
основі иншої грецької версії, як ся, котра була підкладом для 
Кирило-Мефодіївського перекладу. Було се продовженєм тих на¬ 
прямів, які почали ся, як сказано, ще в Паннонїї. 

На питане, чому Македонія, Сербія й Босна були більше, 
консервативні у зберіганю найстарших письменних традицій, 
відповідають Ягіч та Обляк, що пособляла тому секта Богомилів 
яка держала ся консервативного напряму.®) На сю думку наво- 

1) Ор. сії, стор. 42—45. Там же, стор. 88, ®) Іа§іс У.: ^иаі,1ио^ 
•етап^еііогат уегзіопів раїаеозіоуепісае Сосіех Магіапиз. 8і РеіегзЬигг 
1883, ст. 476. 

ЗАПИСКИ, Т. СХХУІ. 10 
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дять їх тексти, що походять безсумнівно від Богомилів, як при¬ 
міром оба рукописи Хваля.^) 

Дотеперішні досліди над середно-болгарськими памятни- 
ками потверджують сю тезу. Карпінський рукопис Евангелія 
XIII в. можна поставити на переднім місци. Він перевисшає ха¬ 
рактером язика під оглядом граматичним і лєксикальним всі до¬ 
тепер відомі кирилівські евангелія і прямо наближаєть ся до 
найдавнійших глаголїтичних рукописів. Ся обставина каже Яґі- 
чеви думати, що перепищик належав мабуть до секти болгар¬ 
ських Богомилів. За сим іде Ев. Доброміра. Але воно занимає 
середнє місце поміж найстарщими глаголїтичними текстами з од¬ 
ного боку й поміж Ев. Т^рновським з другого, що творить вже 
новий тип та нову редакцію, до котрої незадовго перейдемо. 
Воно задержує, правда, ще прикмети глаголїтичного типу^ 
але попри се принимае деякі новости, які вповні розвинули ся 
в Тірновськім Евангелію.^) 

До найстарщого типу зближують ся також рукописи Еван- 
гелій Буковинського, Добрейшового та Дечанського.®) 

Крім євангельських текстів виказують ті самі архаїзми Апо¬ 
столи : Охридський, Сліпченський та Македонський зі Струміци. 
Кульбакин виказав у своїй студії над Охридським рукописом 
Апостола його звязь із такими текстами, як Сліпченський, Ши- 
шатовацький (серб.); Кристинопільський (укр.). Правда, сей Апо¬ 
стол дає деколи нові лексичні паралелі, але за се в других слу- 
чаях дає архаїзми, які не задержали ся у других рукописах. 
Коли його не можна поставити на чолі всіх рукописів апракос- 
апостола, то на основі порівнаня із згаданими рукописами можна 
сказати, що в основі тих всіх списків лежав один переклад.^) 
З Псалтирів належать до сеї групи Больонський і Погодинський. 
рукопис, оба македонського походженя. 

Зі сербських памятників визначають ся архаїзмами: Миросла- 

Там же. 
1а§і6 V.: Еуап^еіішп ВоЬготігі. Еіп аитасейопізсЬез ВепктаІ 

(Зег кігсЬепзІауізсЬеп ЗргасЬе йез XII. ТаЬі’ЬиисІегіз. Зіігип^зЬегісЬіе 
йег КаізегИсЬеп Акайетіе (іег М^іззепзсЬайеп іп \Уіеп. РЬіІ. Ьізі;. 
Сіаззе, В. СХХХУІІІ, П, III, ст. 24. 

1а§іс V.: Еіп Веііга^ гиг ЕгІогзсЬип^ (Іег аЙкігсЬепзІауізсЬеп 
Ел'ап^еііепіехіїе. (Еуап§е1іит Висоуіпепзе). ЗіІиип^зЬегісЬіе йег Каіз. 
Акай, йег М^іззепзсЬайеп іп ІУіеп, 180 Вапй, 1. АЬЬап(і1ип§\ 

*) Кульбакижь С. М.: Охридская рукопись апостола конца XII. вкка. 
(Вглгарски Старини, Кн. III. Оофпя 1907). §§ 191—2. 
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вове Евангеліє, далі босанського походженя: Нїкольське Ев., 
Больонське, Білгородське друге, Сречковича. Два перші нале¬ 
жали до Богомила Хваля. З апостолів належить сюди згаданий 
вже Шишатовацький. 

Друге стремлїнє, яке ще мало початок у паннонській добі, 
розвинуло ся вповні у східній Болгарії. Стоячи близше центра 
грецької культури Царгороду, була ся сторона Болгарії більше 
податна на сї впливи, які йшли відтам. У Царгородї стирали ся 
також ріжні течії що до вартости грецьких версій св. Письма. 
Сї ріжні версії не могли не полишити сліду і на славянських 
текстах, як се зазначив Сперанський. В кождім разі коло Х-го 
віку пануючий був там текст зовсім відмінний від тексту Кирило- 
Мефодіївського перекладу. Отже намагали ся привести славян- 
ський текст до більшої згідности з грецьким, уживаним у цар- 
городській церкві, а з другого боку сам славянський пере¬ 
клад треба було зробити більше зрозумілим. Щоби осягнути 
сю послїдну ціль, належало перекласти грецькі слова, які у пер¬ 
віснім перекладі не були ще перекладені, на відповідні славянські, 
а також старинні слова моравськб-паннонські замінити більше 
зрозумілими. Стремлїнє, почате ще. в найстаршу добу старосла- 
вянської письменности, довершило ся цілковито на сході Бол¬ 
гарії за часів царя Симеона. 

Представником такого послідовно підновленого тексту 
являєть ся Т^рновське Евангеліє, яке під оглядом лєксикальним 
виказує схожість з мовою Івана Екзарха Болгарського, котрого 
діяльність припадає на часи Симеона. Воно також виказує сї 
новости, які можна завважити в кодексі Супрасльськім. Більше 
євангельських текстів середноболгарської доби, котрі ішли би 
в парі з Т'ьрновським, на разі не знаємо. В останнім часі вказав 
Кульбакин (Матеріальї для характеристики среднеболгарскаго 
язьїка. Изв'Ьстія 11-го отд. русе. яз. 1899 кн. 3) на Боянське Еван¬ 
геліє Х111 в., в котрім стара лексика зберігла ся в дуже нечислен¬ 
них висловах. Воно також підпало під сей новий вплив і згідно 
з Т'ьрновським репрезентує східно-болгарські діялєкти (хоч Цо- 
нев причисляє його до західно-болгарських). 

Для докладнїйшого образу ріжницї старинних текстів Зогр, 
і Мар. і текстів, що групують ся коло Т'ьрновського Евангелїя 
та Супрасльського рукопису, подам кілька зіставлень: 

Грецизми: Зогр. Мар.: Т-ьрн.: 
йядїбєд лкридьі проугкі 
а^со/іат лро.идтьі вона 



148 ІВАН ПАНЬКЕВИЧ 

&^X^е^еV(; ар^сисрж Жр'кЦТі 
й^)£д^СОV лф^АР^нік проходок 
ркаасргцііа власфими» вр'кдно слово 
урасрєуд гнафж Б'ІіЛИЛННКТі 

уЕЕVVа гсона ЕЗеро ОГНкНО 
ЕЯа^оV сдж /їласло др'кк'кно 

динарк СреКрТіКИК'к 
оікоро^од ИКОНОМ'К приставник'к 
хаталЕгао^іа катапбтаЗіма опона \, 
XЕVXОV^І(^)V кжт^рион'к СТіЛ'кНИК'к 
ЯЕша лжта М'кдници : 

л\ігро мастк 
па^аоxЕV1^ параскжкгии ПАТТіКТі 

ранкни оучителк 
ахагдаРі.ог^ скандал'к с'кБдазнк 
ХЕУЛСОР ТЖТСНТк др’квод'Ьлин’ь 
'Ьтсоудіхі](; ітпокритті 

Нові слова. 
лицемкри 

^д'год ІЛЗкІК'к страна 
СКрТчК'к печадк 

РЕОХЕУЕіР ПОСТИТИ С/Л алтккати 
оттЕд^а с'к/мл ПДЕ/МА 

оугаусоу'і^ стіН/ииштб С^кКОрТк 
о'даї горе ЛЮТІ; 

І т. д. 

II. 

Як відбили ся сї два напрями на староукраїнських намятяиках. — Кон¬ 
серватизм деяких памятників київської об ласти у перших початках христіян- 

ства на Українї. — Відгомін нових нолудневославянських течій у Галицькім 
Евангелііо. — Консерватизм деяких галицько-волинських памятників: Ев 
Галицького 1144 р., Верковича, Евсевія Поповича, ІІутнянського, Кри- 

лоського XIII—XIV в., Кристинонільського Ап., уривка Псалтирі Лисяка 
ХНІ—ХІУ в., Бесїд на Евангеліє. — Провірений текст у київсь.ких намят- 

никах: Сборники Святослава, Мстиславове Ев.; у галицько-волинських: 
ХНІ Слів Григорія Богослова, Ев.: Добрилове, Типоґрафські, Холмське, 

Луцьке, Полїкарпове, Галицьке 1266—1301, Бибельський Ан. 

Попереду подав я докладний образ сих головних течій, які пов¬ 
стали в перших часах розширеня христіянства у полудневій Сла- 
вянщинї. Поминаю* тут дві пізнїйші редакції: так звану трету, 
котра визначаеть ся крайною буквальністю і нахилом зблизити 
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славянський текст як найбільше до грецького, а яка на Руси 
була дуже мало розширена, і також четверту, котра була вислї- 
дом праць патріярха Евфимія, а сліди її подибують ся також на 
Руси (занесена епіскопом Кипріяном). Слабе розширене сих 
останних редакцій і хронольогічний момент усуває на разі' пи¬ 
тане культурних впливів у перших початках ширеня христіян- 
ства на Руси. на другий плян. ... 

Для нас важне питане, як відносять ся найстарші українські 
памятники до сих течій, які ми прослідили на балканськім пів¬ 
острові й на теріторії першої апостольської дїяльности Кирила 
і Мефодія. Котра з тих течій була більше могуча та які области 
захоплювала на великім просторі українських земель? Відповідь 
на се послїдне питане вказала би нам дороги, якими йшла ста- 
рословянська культура з Балкану й кинула би світло на зависи- 
мости наших найстарших письменних памятників і під иншим 
оглядом. При нинішнім станї дослідів лєксикального боку наших 
памятників і з огляду на се, що старовина передала нам не бо- 
гато зі своєї спадщини, не можемо ще мати ясного образу 
дійсного стану річий від перших початків христіянства на Руси, 
аж до повного його розцвіту. Воскресенський зачислив до пер¬ 
шої категорії памятників, т. е до таких, що зберігали паннон- 
ську редакцію, 24 текстів „руського" походженя на загальне 
число 41. На жаль, як згадано, праця Воскресенського не визна¬ 
чає ся сими добрими сторонами, які відповідали би вповнї ни- 
нїщним вимогам науки. Не підчеркнено в ній розвою й степено- 
ваня, замітного у богатьох памятниках з євангельськими текстами 
супроти дійсно найстарщих рукописів, як Маріїнський і Зоґраф- 
ський. З поміж сих 24 євангельських рукописів е тільки 6 укра¬ 
їнського походженя: Архангельське Еван. 1092 р., кирилівська 
часть Реймського Ев. та Турівські листки XI в., котрі зачисляють 
до київської области. Галицьке Четвероевангеліє 1144 р., Еван- 
геліє Верковича (Имп. П. биб. Г. п. І. Хг. 99) та Евангеліє Евсе- 
вія Поповича 1283 р. До тих вислїдів Воскресенського додала 
ще дещо научна література. 

Дуже заслужив ся тут Сперанський, котрий у згаданій вже 
рецензії представив еволюцію євангельських текстів і ми будемо 
користувати ся його виводами. 

Для порівнаня втягає Сперанський не лище два найстарщі 
Кирило-Мефодіївські рукописи, Зоґрафський і Маріїнський, але 
також і кодекс Ассемановий та Галицьке Ев. 1144 року. В порів- 
наню з першими двома рукописами Остромирове Ев. зближаєть ся 
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ДО Ассеменавого, яке вже має деякі новости. Коли взяти на 
увагу текст Зографського і Маріїнського кодексу з одного боку 
і Остроміровий та Галицький з другого, то можна дійти до ось 
яких висновків: 

а) Остромірове Ев. задержало старовину там, де Галицьке 
її втратило, себ то Остромірове по редакції чтеній старше; — 
б) в богатьох випадках Галицьке по лекції старше від Остромі- 
рового; — в) Остромірове дає декуди молодші чтеніям нїж Ма- 
ріїнське і Зографське, при чім в більшости випадків Галицьке 
і Остромірове сходять ся. У випадках, де Галицьке і Остромі¬ 
рове не схожі в чтеніях і попри се ріжнять ся від Маріїнського 
і Зографського, там Галицьке дає молодший текст.Остромі¬ 
рове Ев. по думцї Сперанського„ занимае вже дальше місце по 
Савиній книзї і Ассемановім кодексі.^) 

Становище Галицького Евангелія стане ще яснїйше, 
коли порівнати його з Тгрновським. На деякий звязок обох сих 
рукописів і инших староруських і староукраїнських памятників, 
як Мстиславове, Добрилове, Юріевське Ев., Сборники Свято¬ 
слава — звернув увагу Обляк у рецензії на працю Валявця про 
Тьрновське Евангеліє.^) Тут звертає Обляк увагу на ряд слів 
в Т^рновськім Ев., що вказують на підновлене тексту. Се слова 
пізнїйшого походженя, які появляли ся поруч старих, але ще їх 
зовсім не витиснули, пр.: час'к поруч година, с'ккор'к — с’кнь/мті, 
л-кк-к — ніоуи, н'кккіи — іетїр'к і т, д. Галицьке й Остромірове 
Ев. сходять ся в богатьох випадках з Т^рновським, але нові 
слова заступлені в меншій скількости, як у Тьрновськім. Т^рнов- 
ське Ев. дає відмінні переклади грецьких слів від Мар. і Зогр. 
Галицьке Еван. також і сим разом сходить ся з Т^рновським. 
Так подибуємо слова; іаригк замість кр'ктицк, пр'кзор'к замість 
ТрТіДкІНИ, ПОСО^^Тк зам., ДРкКОЛ'к, корити зам, поносити і т. д. 

Сперанський доходить на основі сього до висновку, що 
редакція Галицького Ев., а може й .його оригінала ішла тою са¬ 
мою дорогою, що редакція Тврновського Ев.,, але тип його 
вийшов з Болгарії ше тоді, коли ще не вияснив ся тип Тт)рнов- 
ського Ев. Звідси його частинна схожість з Т^рновським Ев. 
і близкість до Остромірового, себ то до сього старшого типу, 
з котрого вийшла версія Т^рновського рукопису.^) 

1), Сперанскій, ор. сіі., етор. 98. Там же. 
ОЬІак V.: Ті’поузко ТеігаіеЧ'апфеІііе. РгіоЬсіб М. Уаііауес. 

(АгсЬ. к- 8І.. РЬ. XIII). 
■*) Сперанскій М.: ор. сіЦ стор. 101.' 
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Вже іЯчіч, обговорюючи Галицьке Ев. з нагоди виданя 
його Амфілохієм, помітив ріжницї між найстаршою редакцією і та¬ 
кож між Остроміровим Ев. та думав, що дві дороги мусїли вести 
літературні продукти з Болгарії на Русь: одна офіціяльна, що йшла 
мабуть через Константинополь побережем: Чорного моря, Дні¬ 
пром на Київ і инші міста й друга неофіціяльна, що йшла через 
нинїшну Румунію, Трансильванїю, Буковину й Галичину. Ся не¬ 
офіціяльна дорога вводила по його гадцї новости, які не були 
дозволені під оком Константинополя. 

Архангельське Ев ангел і є не прослїджено доклад- 
нїйше з лєксикального боку поза загальними увагами Воскре- 
сенського. На основі його помічень Архангельське Ев. в порів- 
наню з Галицьким зберігає більше старинний текст тазближаєть 
ся до Остромірового, Савиної книги, Ассеманового, Зографсь- 
кого та Маріїнського. Супроти піднесеного вже степенованя 
старини вичислених рукописів поміченя Воскресенського не ви¬ 
значають ся глибиною. З них знаємо лише, що новостий в сїй 
мірі, як се було в Галицькім Ев., не помічуєть ся там і тому 
воно списане з підкладу такого, який що найменше стояв на 
рівнї з Остроміровим. 

Евангеліє Верковича не заслугувало у Воскресенського 
■на більшу увагу, а супроти, сього, що брак нам инших заміток 
про лєксикальний бік сього памятника, мусимо вдоволити ся 
сим, що зачислене воно також до сих текстів, що зберігають 

'ш,е первісну редакцію. 

Евангеліє Евсевія 1283 р. зачислив Воскресенський та¬ 
кож до сих, що зберігають первісний переклад. В останнім часї 
посвятив-йому Голоскевич ширшу граматичну й палеографічну 
студію, в котрій дотикає й словарного стану сього памятника.^) 
Дам підчеркнено лише архаїзми побіч нових слів, які почали 
поволи вкрадати ся в текст сього євангельського рукопису. На 
основі азбучного спису Голоскевича видко, що отсї грецькі слова 

-остали ще неперекладені: ллавдстрті, лслрнн, вллсфимига, глзо- 
филакніл, голгофа, дидраго/\ла, ієпн/И{рни, кжтоурніун'к, кннонигні>а, 

Краішіво м'ксто, лінтин, лифострат'ь, міоро, надра, ііистикиїа, 

парасківги, раввн, статирті, стадии, оупокритт». На місци сих 

Ягячь, Я. В. Четире крит. палеогр. статья. Снб. 1884, стор. 71—75. 
2) И-зслідованія до руоскому язнку, т. III, внп. 2. — Евсевіево Еван- 

теліе 1283 года. Опнть историко-филологическаго изслідованія Г. К. Го¬ 
лоскевича. Спб. 1914. 
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грецизмів появляли ся також і славянські слова, прим.: \'оіма 
і по)^оулА)^с^ 'ГИ —■ и побіч старого нласфішиА. Деякі нові пере¬ 
клади витискають зовсім грецизми, які лише декуди задержують, 
ся. Так пр. загально уживаєть ся паток-к попри рідке параскоп и 
і також лицїіи'крн попри старе оупскрнти. 

Що до глаголїзмів, то Голоскевич згадав сї, котрі поволи< 
витискають ся новими словами, які увійшли у т. зв. другу ре¬ 
дакцію. Отже подибуємо такі слова, як право побіч старого 
аминь, нанжнни (д яЯ'Г]аіог), котре виперло старе искркнии. кліодо 

замість <ииса, — хоч сї два слова виступають побіч себе 
і в глаголїтичних памятниках, пр. у Маріїнськім рукописї. Далї:. 
н'ккнн , побіч іетїрт», жидовин к — нюд'ки (загальне), жрець — 
ИІЄР'кн (частїйше), ІЄДННОЧАД'Ь — ННОЧАД'Ь, КЛаДАЗЬ — стоі^де- 
нецк, вниг'ьчии — книжник (загальне), шюи — ліївкіи, пасто\')^'к 
— пасі'ьірь, п'кн'кзь — цата, с'кнь.и'ь, счіньїмніїїе — еккор'ь, 

стікорифе. Вкінци подибуємо там і нові форми того самого ко- 
ріня побіч старих із найстаршого перекладу: члов-кчь побіч чло- 

В'кчьск'ь, веанк'ь — велин. 
З того видно, що текст у великій мірі зберіг ся старий.- 

Улягав він подекуди вже новим впливам, та рішаючого значіня 
вони не мали. Тут знайшли відгомін сї стремлїня, які в Тгрнов- 
ськім Ев. змогли підновити все те, що не стояло в гармонії 
з духом часу, себ то з потребою зробити св. Письмо більше- 
зрозумілим і доступним для сього народу, для котрого його 
проповідувано, для славянських Болгар, а не для Славян' 
Паннонїї. 

Путнянське Евангеліє не було доступне Воскре- 
сенському, бо аж згодом побачило світ заходом проф. Калуж- 
няцького. Калужняцький не поминув питаня про лєксикальну 
сторону сього вельми цїкавого для нас памятника. Путнянське 
Ев. заховало, як рідко котре з того часу7Тлубоко сягаючу ста¬ 
ровину. Подибуємо там всї три категорії слів, які характеризу¬ 
вали найстарший переклад. Грецизми остали ще ненарушені, 
прим.: акрйд'ь, л^едрон'ь, класфнімига, дннарь, іфніукрніа, ката- 

пстазма, кжтбурион'к і т. д.; паннонїзмів також не заступлено- 
новими словами, прим.: вални, всл'кпати, година, исконн, нскрь, 
нскрьнии, нсіірьБ'ь, ллиса, нжриіазнь, овласть, р'кснота с’ьньм'к, 
с'ьнкллншті, іетїр-к і т. д. Остали тут також слова, які у другій* 
редакції заступлено новими, утвореними з того самого коріня, 
прим, вратр'ь, іилин, дрАсслік, ННОЧАД'Ь, к'ьнижникь, пасткірь, 
рьівиткь і много инших. Крім сих помічень порівнав також: 
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Калужняцький рукопис Путнянського Ев. з такими рукописами, 
як Ассемановий, Сави, Остроміровий, Архангельський та Турів- 
ський (відривки). Із усього видно, що рукопис Путнянского Ев. 
підходить найблизше до Ассеманового, Тому його текст старший- 
від Галицького 1144 р. і від Остромірового. Сей консерватизм, 
поясняє Калужняцький тим, що мабуть його підклад походив 
з того самого жерела, що й Ассеманового, Не досить того — 
тут єще по його гадці були причини культурного впливу і то 
иншого, чим той, котрого відгомоном було Галицьке Ев, або- 
Остромірове. Путнянське Ев. походить із Галичини, як се видно 
з граматичного розбору і з місцевих слів; пак-к. кс-уик^,. Гали¬ 
чина була найблизша до місця дїяльности перших апостолів. 
В сім часі, коли Кирило і Мефодій проповідали в царстві Свято- 
полка, входила вона, як се доказували Оссолїнський, Лїнде, 
Шафажік, в склад його царства. Тим самим мусїла вона стояти 
під безпосередним впливом проповідничої дїяльности перших 
апостолів. Глаголїтичні підклади мусїли мати своїх наслідувачів 
і тут, хоч сама глаголиця не задержала ся нігде. По думці Ка- 
лужняцького фдклад для перепищика Путнянського Ев. був 
глаголїтичний. Виходить се з того, що воно не знає йотованого- 
(. котрого не знала також і глаголиця.^) 

Література нашого предмету збогатила ся би важним при¬ 
чинком, як би ми нині мали рукописи так званого Крилоського 
Еван. XIII—XIV в., про котре згадує коротко Гануш в АгсЬ. 1. 
8І. РЬіІ. т. VI, ст. 118. Рукопис нині мабуть затратив ся, а по 
звісткам Гануша був у 80-тих роках минулого столітя власністю 
тов. „Просвіта" в Станиславові. На основі маленького уривку- 
причисляє його Вондрак до найстаршоі редакції. В якій степени 
ся редакція заховала ся, не можна оцінити супроти висше ска¬ 
заного. Взагалі Вондрак помічає, що староруські євангельські 
тексти зближають ся найбільше до групи рукописів Асемано- 
вого і Савиного, а лише в дальшій мірі до Зографського.®) 

Так вичерпали ми євангельські тексти, про які можна було 
сказати ширше. Кирилівська часть Реймського Евангелія і Ту- 
рівські листки не найшли доси належитої оцінки і питане про їх. 

') Каїийпіаскі Етіїіап: Мопитепіа Ііп^иае раїеозіоуепісае І. 
Еуап§е1іит Риіпапит, ст. ХЬІІІ; 

Уоікігак VV.: Аіізіоуєпівсііє Зіисііеп. Зііиип^вЬегісЬіе йег каіз., 
Акасіетіе (іег ХУіззепзсЬайеп іп \¥іеп. РЬіІ. Ьізі. КІаззе В. СХХІІ; 
ІІЬег йаз §е§епзейі§е УегЬаІіпіз сіег аііезіеп Еуап^еііепіехїе, стор, 69.. 
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'клясифікацію в ряді памятників, що зберігають первісний перет 
клад, остае отверте. 

З инших книг св. Письма зупинимо ся передовсім на Апо¬ 
столі. Апостольські тексти досліджував також Воскресенський 
ще ранще чим євангельські. Руководив ся він тим самим прінці- 

>пом, що й при клясифікації євангельських текстів і попадав у ті 
•самі похибки, на котрі вже звернено увагу. Але матеріял у нього 
доволі богатий і при браку инших робіт праця ся одинока в тім 

•напрямі. Серед 34 списків Апостола найстаршої редакції „русь¬ 
кого" походженя є усього 8 рукописів. З них українського по- 
ходженя є лише Кристинопільський Апостол XII в. Про його 
місце в рядї старих текстів у Воскресенського годї довідати ся. 
Але тут дає нам неодно студія Кульбакіна про Охридський ру¬ 
копис Апостола. Кульбакін, порівнуючи рукопись Охридського 
Апостола з Слїпченським, Шишатовацьким, Кристинопільським 
і КарпинськиМі доходить до висновку, що всї вони належать до 

-одної родини та що'один текст ляг в основу всіх чотирох ру¬ 
кописів. Однак вони виглядають неоднаково. Карпинський дуже 
часто відступає від первісного перекладу, підлягаючи струї під- 

■новленя текстів. Також Кристинопільський не лишив ся так дуже 
вірний старому перекладови, як се видимо, в уривках Апостола 
Тршковіца. Він, як замітив Калужняцький, майже годить ся 
з толковим Апостолом 1220 р., котрий Воскресенський положив 

.в основу першої повної редакції, хоч він уже відступав від най- 
давнїйшого типу, репрезентованого фрагментами Ґршковіца. 

Із, Псалтирий українського походженя відомі лише уривки. 
Повний текст Псалтирі 1296 р. є білоруського походженя, а не, як де¬ 
хто гадав, українського. Один уривок Псалтирі видав Я.^Гордин- 
ський під назвою уривка Псалтирі Лисяка. Обговорюючи лекси- 

-кальну сторону сього рукопису (АгсЬ. £ зі. РЬ. т. 35), виказав я 
нйого^ схожість з такими рукописами, як псалтир Больонська та 
'Погодинська, котрі задержали первісний переклад. В деяких 
місцях видно незначну ріжницю, що вказує також на деяке по¬ 
правлене і підновлене тексту. 

Вкінцї згадаємо ще один літературний памятник, а іменно 
„Бесіди на Евангеліе“ папи Григорія Великого, котрі Соболєвський 
зачисляє до памятників т. зв. моравського походженя. В його 
статі про памятники моравського походженя (Р. Ф. В. 1900 р.) 
знаходимо також цінні уваги над словарною частею „Бесід". 
ВііН прийшов до висновку, що їх лєксикальний склад неоднако- 
•вий. Більша часть слів належить, до таких, які находимо в Ки- 
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рило-Мефодіївськім перекладі' Евангелія, Апостола й Псалтирі. 
Тепер переходимо до друго'і категорії' памятників, які Воскре- 

сенський зачислив до друго'і редакції, названої ним „руською". 
Зіа сю невластивість звертав я вже увагу. Воскресенського зве¬ 
ло велике число представників сеї редакції на Вуси супроти 
невеликого числа таких памйтників у полудневій Славянщин'ї. 
Як виглядала ся нова редакція і коли вона вповні довершила 
ся, розширюючись на всі книги св. Письма, бачили ми вже. 

Зпоміж 55 „руських" євангельських рукописів належить за,- 
числити до українських рукописи: Мстиславове Ев., Добрилове, 
Типографські №. 6 та №. 7, Холмське, Луцьке, Поликарпове, Га¬ 
лицьке 1266—1301 та Київопечерського монастиря XIV в., инші- 
є походженя псковського,, новгородського та білоруського. Що 
до Апостола, то у Воскресенського на 14 рукописів другої ре¬ 
дакції не находимо ні одного укра'їнського. Але і не всі 14 
можна без застережена сюди зачислити. Зпоміж них лише З 
можна полишити при другій редакції, инші зберігають у великій 
мірі старовину.*) Доперва в найновійших часах завдяки виданю 
і студії П. Копка про Бибельський Апостол XIV в. ся прогалина 
заповнила ся. Копко зачислив його до сеї редакції', котру Во- 

-скресенський' називає другою. Але й він робить се не без засте¬ 
режена. Видно там всї наслоєня, які переходив апостольський 
текст від початку. Пр. чтенія на суботи і неділі виказують звязок 
із найстаршою полуднево-славянською редакцією, яка задер¬ 
жала ся в Апостолі Слі'пченськім. — Крім відмін, що характери¬ 
зують другу редакцію, маємо й такі, що не подибують ся ні 
в першій, ні в другій. Близше не займаєть ся Копко ними, а за- 
значує хиба такі слова, які виходили з незрозуміня тексту або 
які були свідомими додатками й доповненями. 

III. 

Нелевпість висновків на основі дотеперішнього матеріяту. — Тимчасові 
висновки про посередництво Києва в передачі сих течій, які розвинули ся 
у східній Болгарії, для Галичини и Волині. — Культурна зависимість Галичини 
й Волині від західної Болгарі'і, головно Македонії, по упадку Києва. — 
Підпертє висновків Шахматова, основаних на Графічних прикметах деяких 

гал -волинських ііамятників, лєксикальними Проявами. 

Доси просл'їдили ми сї культурні течі'ї, що приходили на 

*) Арозіоіиз ВуЬІепзіз заес. XIV. вгаттаіізсЬ-кгііізсЬ апаїузіегі 
топ Вг. Реіег Корко. ВепкзсЬгійеп Зег каіз. АкаЗ. Зег \¥іззеті8сЬаЙеп 
іп '\\^іеп РЬіІ. ЬізГ КІаззе В. IV,~ стор. 17—18. 
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стару Русь з полудневої Славянщини, На начеркнене докладного- 
образу всїх тих стремлїнь, які панували в перших початках хри- 
стіянської культури на землях Київської і Галицької Руси аж по- 
XIV вік включно, не достає нам культурного матеріялу, на основі 
якого можна бп будувати певні] висновки. Длятого й досліди 
над питанями культурних взаємин поміж полудневою Славянщи- 
ною й старою Русию не можуть мати відповідної повноти. 

У балканських Славян бачили ми повільну переміну тих 
культурних вартостий, які полишили по собі перші апостоли 
Славян Кирило й Мефодій. Виразила ся вона у приноровленю 
до потреб ширших верств зрозуміти голошене їм слово Боже. 
Сі переміни, як ми бачили, були залежні у своїм розвою від 
географічних і етнографічних условин. В кождім разї сей перший, 
рух проти старих традицій зміг ся найбільше за часів Симеона 
Болгарського, а продуктом дїяльности його кружка була основна 
ревізія текстів св. Письма. Мимо малої скількости пзмятників 
болгарських або сербських, котрі могли би бути представни¬ 
ками того нового напряму в перекладї св. Письма, можна ска¬ 
зати, що сей напрям взяв початок і був довершений на полудни, 
а не на Руси. 

Стара Русь, передовсім Україна із своїм центром Київом. 
продовжала до часів домонгольських старі зносини з Болгарією 
в части географічно найблизше'положеній до України. Остромі- 
рове й Архангельське Евангеліє можна вважати свідоцтвом ще- 
старих традицій і у східній Болгарії, хоч воно повстало вже по 
довершених реформах Симеона Болгарського. Сї старі традиції 
передавано культурними звязками далї на північ і вони там. 
держали ся доволї довго.. Не так було вже у Києві в XII в. На 
основі Мстиславового Евангелія можна думати, що Київ в XII в. 
переняв радо новости, які йшли з полудня. А що сї новости,. 
як ми виділи, йщли із східної Болгарії, ^можемо говорити про 
вплив культурних стремлїнь, які витворилися у східній Болгарії, 
на київську Русь. 

Далї виділи ми, що не одна киівська земля підпадала під. 
сей вплив. На основі Галицького Ев. 1144 р. і також Галицького 
Ев. 1266—1301, Добрилового, Типографського, Холмського, Луць¬ 
кого, Поликарпового можна догадуватись, що й землї нинїщної 
Галичини та Волині підлягали йому. Питане тільки, чи безпосе- 
редио, чи песередно? 

Коли ставимо питане посередництва,, то маємо на думцЕ 
посередництво Києва, як огнища культури старрї київської дер- 
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дкави і тих удільних князівстві.'ЩО їх-- лучили тїснїйші звязки 
з Києвом. Доказів наглядних,-котрі виходили би з порівнань па- 
Л1ЯТНИКІВ східно- і західно-українських,; .ми нині- навести не мо¬ 
жемо з огляду на їх брак із київських земель.' Можемо лише на 
основі однородних явищ в обох частях робити здогади, що при 
могучім впливі київської культури і при організації духового 
житя в давних землях Володимира Великого культурні стремлїня 
київського осередка переносили ся скоро й на західні части, на 
нинїшну Галичину і Волинь. Списки євангельських текстів так 
званої другої редакції з галицько-волинської области, згадані 
висше, не показують сього постепенного переходу від найстар¬ 
шого перекладу до нового поправленого, як се видно в Галиць¬ 
кім Евангелію 1144 року. Вони майже не ріжнять ся від сього 
поправленого перекладу, який репрезентує Мстиславове Еван- 
геліє. З другої сторони не виключена і безпосередність — прямий 
вплив східної Болгарії. Але й тут здогад потрібус більших 
і основнїйших доказів, чим ті, які нинї можемо навести. Колиб 
Галицьке Ев. 1144 можна уважати відгомоном тих течій, які па¬ 
нували на сходї Болгарії, то довершене того повільного пере¬ 
ходу від старинного тексту до нового могло наступити вже 
у списках Бв. Добрила і Типографського, які що до часу не 
Ногато уступають Галицькому, тим більше, що на галицькій те- 
ріторії вже дуже рано, бо в XI віцї, була розширена ся нова 
редакція в инших церковних памятниках, як се видно із списку 
XIII Слів Григорія Богослова. 

Сьому здогадови може однак стати на перешкоді инша 
обставина, а саме істнованє багатьох списків св. Письма, які 
Заховували старинний переклад, що так довго держав ся у за¬ 
хідній Болгарії, Македонії та нинішній Сербії й Босни. Они да¬ 
ють свідоцтво про культурні звязки Галичини й Волині із за¬ 
хідною частею Болгарії. На се окреме становище Галичини вка¬ 
зували вже Оссолїнський, Лїнде, Шафажік (ВІауізсЬе АИегШтег, 
II, 464.) та Петрушевич, котрі втягали її під сферу дїланя пер- 
щої паннонсько-моравської славянської Церкви. Калужняцький 
у своїм вступі до виданя Путнянського Евангелія прилучаєть ся 
до їх гадки та пояснює одну графічну прикмету сього памят- 
ника, а саме виключне уживане знаку є для і й для іе, впливом 
глаголїтичних памятників, бо воно характеризує сї памятники. 
Крім сього пособляло сим культурним взаєминам і географічне 
положене, бо західна Болгарія й Сербія лежать близще до Гали¬ 
чини, як східна Болгарія. 
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Сї культурні взаємини та вплив середно-болгарських памят- 
ників македонського походженя витворив на галицькій теріторії 
окрему школу письма, котра переносила ся й далі на північ. 
Прикмети сеї графічної школи представив нам докладно Шах- 
матов у своїй рецензії на працю Каринського про язик Пскова 
до XV в. (Ж. М. Н. Пр. 1909, кн. 7). 

Сї графічні манери виступали найбільше в отсих написях: 
1) в уживаню о замість у. 2) в написанях ру, лу, ну замість 
рк», ЛК1, нго і на відворіт, 3) у зміненю букв в ( к) і га (а), 4) у на¬ 
писанях е замість и і на відворіт, 5) у заміні кі-и. Вони висту¬ 
пають у великій мірі у Евсевієвім Евангелію й Верковича, саме 
у таких, котрі визначають ся архаізмами під лєксикальним огля¬ 
дом. Графічні особливости сих памятників ніщо инше як середно- 
болгаризми, що походили із західно-болгарської теріторії, яка 
також творила перехід до сербської. Виступають вони в маке¬ 
донських памятниках, як: Добромирове Евангеліє, Македонський 
Апостол, Боянське Евангеліє XII—Х111 в. і також у' середно- 
болгарських із очевидними сербізмами, яку: Волкановім Ев., 
Берлінськім Сборнику кінця XV в., Евангелію Верковича ХІП— 
XIV в. (Імп. п. б. І Хг. 43), Евангелію Білгородськім XIII—XIV в. 
Хг. 214, Евангелію Білгородськім XII—XIII в. Хг. 69, Евангелію 
Софійської Народної бібліотеки Хг. 184 та инших (Шахматов, 
Ж. М. Н. Пр. 1909, кн. 7, ст. 129 і дал). Західно-болгарське по- 
ходженє сих памятників стверджене також і Цоневом (про Бо¬ 
янське Ев. думає Кульбакин інакше), котрий умішує їх на ріж- 
них теріторіях Македонії. Так пр. Еван. Білгородське Хг. 214 та 
Боянске XIII в. є по його клясифікації західно-болгарського по¬ 
ходженя, а Добромирове, Білгородське Хг. 69 Е., Берлінський 
Сборник північно-македонського походженя сербської школи 
(Цоневг Б.: Клясификация на бьлгарскит’Ь книжовн'Ь паметци 
огь най-старо вр’Ьме до края на XVI в’Ькь. София, стор. 22—27). 

Та школа письма, говорить Шахматов у згаданій рецензії, 
витворила ся по упадку Київа, коли звязки між ним і західними 
краями перервали ся і в наслідок того Галичина й Волинь мусїли 
черпати безпосередно з полуднево-славянських жерел. Тим же- 
релом мала бути головно Охрида, котра на теріторії західної 
Болгарії була видним культурним осередком. Однак можемо 
гадку Шахматова дещо змінити та сказати, що не одна Охрида 
була сим осередком, з котрого Галичина і Волинь черпали нові 
культурні засоби, але Західна Болгарія у ширшім значіню, т. є 
враз із Македонією і з граничними сербськими землями. На сім 
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просторі не лише одна Охрида пвила високим культурним жи- 
тєм, але й инші визначні монастирі, як прим, у Злєтово, Кратово 
і Скоплє. Охридська школа видала такі рукописи, як: Больонт 
ська і Погодинська Псалтир, Слїпченський і Охридський Апостол, 
котрих тексти виказують схожість, як сказано, з уривком Псал¬ 
тирі Лисяка та Кристинопільським Апостолом. 

Участь Західної Болгарії в культурнім житю Галичини й Во- 
линї ми вияснили достаточно. Дотеперішні висліди Шахматова, 
які показували ся у ґрафіцї деяких памятників, ми підперли в той 
спосіб другим важним аргументом: лєксикальною стороною де¬ 
яких галицько-волинських памятників, яка виявляла ся у стрем- 
лїню задержувати первісний Кирило-Мефодіївський переклад, 
а який берегли памятники західної Болгарії й Сербії в більшій 
або меншій мірі. Се один бік порушеного нами питаня. Другий 
бік питаня дає нам лише поле до здогадів. Частина галицько- 
волинських памятників стоїть під лєксикальним оглядом най- 
близше до типу Мстиславового Євангелія, типу, який мусів роз¬ 
ширити ся з Київа на цілу стару Русь. Се стає дуже правдоподіб- 
бним супроти домінуючого значіна Київа, матери руських городів. 
Однак замітимо, що Шахматов видить деякий вплив македон¬ 
ських памятників під оглядом письма і на сїй групі памятників 
(Добрил. Ев., Типогр. №. 6, Гал. Ев. 1266—1301), хоч вони дуже 
незначні. 

Вони могли переносити ся і на такі рукописи, які не мали 
своїх взірцїв у македонських рукописях. На наведених примірах 
бачили ми наглядно дві могучі культурні струї полудневої Сла- 
вянщини, які змагали ся до XIV столїтя на українській території.. 
Особливе значінє західної Болгарії в житю Галичини й Волинї 
по упадку Київа і по перерваню з ним культурних звязків вий¬ 
шло тепер на основі порівнань лєксикальних прикмет одної 
части галицько-волинських памятників ще яркійше. Однак не на¬ 
лежить забувати, що хоч звязки з Києвом перервали ся, то тра¬ 
диції письменні ще довго жили в західних частях України, а до¬ 
казом сього можуть послужити сї памятники, які виказують схо¬ 
жість з Мстиславовим Евангелієм. 

Думаю, що свою ціль ми осягнули, коли хоч з легка до- 
торкнули одного питаня, а саме відношеня староукраїнських 
памятників під лєксикальним оглядом до полуднево-славянських., 
В наших доволї загальних начерках показали ми вагу таких до¬ 
слідів для дослїдженя культурних впливів славянських земель 
поміж собою з одного боку і земель українських поміж собою- 
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3 другого. Такі досліди цікаві тим більше, що деяка згідність 
виводів показала ся і на иншім полі, а саме на полі графіки. Ко- 
либ ми ще більше поширили поле наших дослідів під оглядом 
взаімностий поміж полудневою Сл^вянщиною й Украіною, то 
певно наші виводи могли би бути підперті і під иншим оглядом. 

-Маю на думці палеографію. В сім напрямі неодно вияснила би 
нам найновійіііа праця Лаврова „Палеографическое обозр’Ьніе 
кирилловскаго письма" (Енцик. Слав. Филол. вип. 4. і., Петро- 
традь 1915), в котрій розглянено кирилицю у полудневих Сла- 
вян — праця заосмотрена численними ілюстраціями. Лише все- 
сторонність дослідів фільольогічних над староукраінськими па- 
мятниками зможе освітлити всі явища, які подибуємо у них 
4 вказати заразом на іх жерело. Неодно питане, яке тепер ви- 
даеть ся нам нерішене, знайде свою розвязку тоді лише, як 
постараємо ся освітлити його із ширшого становища, із стано¬ 
вища історичного, яке відповідало би духови тодішного часу. 
А се нас провадить дорогою пізнаня жерела нашоі староі хри- 
•стіянськоі культури, себ то полудневоі Славянщини й опісля 
дорогою критичного оцінюван5і своєі старовини. 



Новосадський Апостол. 
(Опис рукопису XIV. в.). 

, Подав І. Свенцщкгт. 

В бібліотеці Српске Матице в Новім Садї (П^ - Уісіек) збе- 
рігаєть ся пергаміновий рукописний Апостол, який набув 1851 р. 
Олександер СандиЬ на Герцеговині в місті Броді у священика 
Павла ТвртковиЬа. Власник книжки дав ій півшкіркову оправу 
з написом на хребті: „Херцеговачки Апостол српски словенски“. 

В рукописови 169 л. 15*5X21'5 смт., з чого текст займає 
10'9 X 16 смт. по 28 стрічок на сторінці. З деяких листків по- 
зістали тільки дрібні обрізки, як — 1, 68, 84,169 6. Текст заховав 
ся від СЛІВ: „до.моу си/ионова. стлше пр'к^' врати. н вкзгла'^ш* 

ккпрашалуоу. ацп іестк си^монь рекомїи петрк зд'к внталк. пє- 
ТрОКИ же ПОМкІШЛаЮЦЛО IV ВНД’кньІ. ре** вгМОу д]^К. се Л\0\'Ж1іІ 
мцлоть теке трьіє. НЬ Вкстакк сд'кзи. И ИДИ СНИіиН иичтоже 
соу/мнесе. занє азк послаук іе“. (Діян. 24, 18). Конець в рукопи- 
сови таки бракує від 12-го зач. Павлового посланя до Жидів. 

Письмо рукопису — середній устав нерівних обрисів, з си¬ 
метричною букв ВЖХЧЬМ у верхній частині рядку. Сей почерк 
нагадує дуже письмо болгарського Добр’бйшевого Євангелія, 
хоч сам Апостол молодший від Добр. Євангелія майже на ціле 
столітє. 

Зміст рукопису: Діянія Апостольські від 24. 18 — Сокорне 
посланїе л. 35, Петрова і€п®лига а. л. 40 об., в. 45 об., Ии/анока 
ібп°лга а. л. 49 об., в. л. 54, г. л. 55; Юдова ієпнстолга л. 55 об., 
ап. Павла к'ь рналла^нол^ь л. 57, в'ь Корєньдномк Павлова ієпи- 

столии л. 77, В’Ь Корбньдніомь посланніб Павлово вктор. л. 97; 
ієпистоли Павлова ви галатоллк л. 111; внигкі поуціеньїб в’ єфє- 

сномк прквьііб л. 118; ВНИГКІ ііоуфеннє В'Ь єфилиписншлмк л. 125 об., 
ЗАПИСКИ. Т. СХХУІІ. 11 
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книги п«уфЕниє кк коласомк л. 131, книги кь солюніаноіИк л. 135 об.,- 
в. л. 140 об., кк тилдсдно л. л. 142 об., кк бвр'ко^ик 153 — до- 
кї". зачала. 

Правопис памятника — сербський: без юсів, к замість -к, 
для -и уживаєть ся постійно знак кТ, в замість а. Знаки: (—'к, 
и—и, л—и, А, оу—ю, п—ф, д—т МІНЯЮТЬ ся без особлившої 
послїдовности. 

Для- української філології сей памятник має тільки посе¬ 
реднє значінє, як типічний представник сербської редакції цер- 
ковно-славянщини першої половини XIV в., в якому деякі по¬ 
дробиш писівнї, а саме: заміна к—-к, и—и. п—ф, д—т на¬ 
ходять собі рівнолежників і в памятниках української редакції.- 
3 того приводу можнаби говорити й про сербське жерело зга¬ 
даних появ, колиб вони не були викликані спільнотою — 
в тих разах — звучнї обох частин славянства, південних- 
сербів і східних українців. Свідчать про те найкраще волинські. 
Пандекти Антіоха 1307 р. (опис І. Панькевича в Зап. т. 123—124), 
Бучацьке євангеліє ХНІ—XIV в. (опис автора в Зап. т. 105), та. 
білоруське Лавришівське євангеліє поч. XIV в. писане на погра- 
ничу з північними говорами України (опис автора в Изві&стіях'ь- 
Рус. Отд. Акад. Наук т. 18, кн. І, 1913 р.). 

Явища в области групи типу -ч-р^т-, -тл'-г-. 

Тому що к майже всюди виперло 'к в данім памятникови, 
в ньому стрічаємо тільки групу -тркт-, -тлкт-. Отже читаємо:: 
тлкки 4 об., исплкн... 6, 6 об., 35, <млккА*ллуоу 12 об., клкци 19 об., 
ОКЛкКкЧИШЕ 32 об., №ГКБркНИ 2 Об., ЧркКкіМИ 4 Об., СркГЕїІЛк 5, 
прквнук 8 об., рЛСТркЗЛШЕ 11 Об., ТркГЛ, КркЧкЛЛНИЦк 34. ДркЗНО- 
КЕНиіЄімк 35, грклнллк 38 об., гркд-книса 50, 80 об., ПО, нзркждлк-к, 
иркждл 39 об., оу^мркфквлбнк 44, кк тркп'кнкі 46 об., 72, 86,. 
сквркнии 57, скркк... 19, 62 об., 72, 97, 97 об., 98 об. 1гІ8, пркв.... 

67 об., 118, 168, ВркТкфк 167. 

Рівночасно стрічаємо цілий ряд слів з чистим р: скврнл 1 об.,. 
2 об., дври 4, 96 об., скрви З, 7 об., крвк 23, 53 об., <ирткоу 
33 об., — ииук 96 об., с<ирти 129. Дальше в закінчених при¬ 
кметників і слів: к'крнк 23, 77 об., 83 об., 92 об., 98, 146 об., 
146, шврнк 98 об., творцк 36, 165, срлрцк 45 об., 54. А навіть 
лучають ся приміри вокалізації співголосих як люввк 46 об., 51 об.,. 
СрЕВрОПрОДЛБЦк 17, ПрОТИВНк 30, дуовнк 93 об., ЛрЛВЕДНк 160. 
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Появу отсих написів можна пояснити тільки впливом ана¬ 
логії глухих (нескладотворчих) ’к, ь залежних відмінків слово¬ 
зміни: люк(-к)к{, іірс'дак(ь)цл, ііротик(ь)на, д)^сік(іі)на, прав(д(ь)на, 
яку писець переніс і на перший відмінок, де -ь. к були голосними 
складотворними звуками. Писець у згаданих випадках не пішов 
за народною живою мовою, яка йому вихопила ся принагідно 
в написах: 'Гарась 18 об., сежанкі к. 32, изкрапо 93 об. замість 
книжних: 'гар(’к)с’к. сажьни-, изкркг-. 

ь замість о, £. 'к, та і. и на місце к. 
Писець памятника нераз ставить к основне і похідне (з -к) 

і там, деб можна було сподївати ся о. £: назаркфа 1 об., тк.ини- 
цсі- 11 об. ЬІ8, рквкоунт£ 93 об., лкгкко 104 об., крктьфїук 167. 
А навпаки він заміняє первісне і похідне ь голосними м, и, і 

в виразах: жкідогтк 19, жид'кт£ 127, іі£Т£/\£.моидЬ 20 об., пс- 
Ж£Н£Тк -мирк 43 об., КкТ£4І(ІЄ 128. 

Аналогічно до розповсюдженого в старших текстах на-' 
пису сккт- == св'Ьт- в рукописови стрічаємо крім с к к т и т £ с £ 
128, л\'кдк звкн£фи 91, та кіркціо 33 з очевидним про¬ 
пуском к = +. (кктр- = к-ктр-). 

В инших разах стрічаємо послідовну появу к, к == 'ь, уза¬ 
конену давною письменною традицією, отже: при шккнкци 
18 об., скк'ранкі (п. р1.) 4, сктккикк 1 об., 25, іілкТкі 39 об., 44, 
47 об., п кскКк 165 об., ліокквніо 138, скн 54 об. 

Знаки: кт, кі. 

Для первісного ки або ии в памятнику вживаєть ся де¬ 
кілька разів знак кт, отже: тркіе /иоужкі, іувид'кнкт 1, їй в\[по- 
ванкі 24, ЦІ вкздркжанкі 27. 

Але й само йори означує писець тим самим знаком кт, з точкою 
над І. Звуково знак кі рівноважить ся зі знаком и, бо писець 
міняє їх дуже часто. Для прикладу можна вказати хоч би тілько 
на писівню кількох початкових листків рукопису, бо вибирати 
всї приміри поперемінного ужитку писцем кі—н, значило би пе¬ 
реписати одну третину памятки. Отже: вьіна ради, п£гровкі (йаі.), 
Бкстанкі 1, валлкі; ГОДКІНІО, ПОШЛкІ, призовкі 1 об., Н£ПрНАЗНкІ, 
3£.\лак1, 0\*ВкІШ£, Ч'р£ТкІ, СНИМкІ, В£ЛкІЮ 2, ЗВ'кркІ (ДСС. р1.), ВкІС£Ц1Ю, 
заколкі (ітрегаі), призовкі 20 об., глаткі, ієт£ркі .иоужкі кБпрк- 
СЦкІИ кврнн'кнсцин (п. р1.) з, В£ЛкІВк, тон НОфкІ, НЗВ£СТк1 З Об., 
/МНОЗкІ, Сквранкі (П. р1.), Вкдвркі ВраТННІЄ 4, КТ£ркІ, вьркізоу на 
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согдифкі чрккіикі 4 об.і по\*тьі гні правиїб (ас. р1.) 5, глкіта (іш- 
регаі йиаі.) 5 об., ні лгогдкі іесп 6, вкстаньї 7, (уос. р1.) 
7, 8 об., нзиткі 12...; ми 2, пр'к^крати 4, ОБичад 12 об., 
шмкіи гр'к](’и своє 23, 111, окичага... погив'кдк 28, іавнтк св^кти 
срдчБНкіїє (ас. р1,) 80 об., іі? ср'кди 81, нтокривжсю 88 об., сти- 
д'книіе 95, крити 100, (шість раз), грі;уи/вашими 119. 

Отеє перемішане обох знаків ьі—и виступає єще яснїще 
в складах з подвоєною голосною, напр.: да дюбкіимк, дісбьіи 
(ітрегаі) 54 об., к^зк скврБнкіи 57, х-вадкіншисб 59 об., вкіи 80, 
мкіи 155 об., гр'кшннцкіи 113, гр'кшниккіи 143 об., Бдго)^вадкінмь 
136, при Боуркіи 168, дро\тикіл\к 164 — і свідчить про їх зву¬ 
кову ідентичність. 

Здвоєне головних, 

Писець рукопису здвоює часто в поодиноких довгих складах, 
без огляду на їх положене, складову голосну, отже: по)^вадаа 
60, ис^’одаа 166, ср^кролюБиібіє 148, 150, дьстициі 54 об., 
іімшии 55 об., июдші 78, сссч рии 146, х’вадитии 140 об., нзерань- 
ніімии 147, сарьра родии 165; зваань 77, стрте)(^ь миогаауБ 148, 
ш СМАК исг"кі€Мк 125 об., грьдинтисб 80 об., \*калиишисб 59 об., 
80 об., вк срдции\'к 103, издии\"а 126 об., соупротивниі^^к 137, 
сии;^к 137 об., по]^кадиитисс 118, нскидимии)('к 164 об. 

З сим явищем стрічаємо ся в деяких памятниках південно- 
славянського походженя, як: в Святославовім зборнику 
1073 р. (Р. Ф. В. 1899 1—И) особливо в основах з а, и; в Тріоди 
цвітній Киянина (Моск. Типогр. Б—ка ЛІ 137), списаній 
з сербської основи на грані ХИ—ХИІ в.: книгкіи сил 286 запис, 
с'к оуч^никкіи 152 об., ранкій (ас. р1.) 155 об., 180, придс постра- 
датии 156 об., паккін 157, прошБразьіи )^ккі (іпзіг.) 158, мідостии 
160 об.,, спси нкіи 161, 175 об., 181, 186, чдкккіи (ас. р1.) 172, 182, 
прроккіи мсими 172 об., законкіи (ас. рі.) 173 об., славкіи 175, 
ігк ііоусткінии 176, отпо\^стии 176, гкоздиімі 176 об., едекин 
(ас. р1.) 177, раБксккіи (асіу.) 177 об., страстии 179 об., на ка- 
м(нии 182 об., горкіи 186; та місцями в апракоснім Євангелію 
XIV в. Київо-Печерської Лаври (Зі 1.) — народии мнози, ш 
кбфии 27 об. 

Ідентичність 'к—є, його поява замість л, и. 

Знаки є, 'к спорадично міняють ся. 1 ^ак 'к вживаєть ся 
писцем замість основного є в тих разах, що і в старших цер- 
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ковнославянських памятниках: гкікіілк постійно, юкит'клк 34 об., 
разд'кд'книіа 90, прьв'кнкцю 67~ об., 131 об., 153 об., 166, 168, 
/илдд'кнщк 42, 59 об., 91 об., 157 об., жигііисккі 47 об., 50, 70, 

82, кср'кнк 70, 74 об., 147 об., 167 об., по повііл'книю 148 об.; 
та й особливо, без аналогії з давними памятниками воно замі- 
нюеть ся через є: вдаз'к )^ваде 119, при рецк 10 об., цедовавк 
15, 46, вк вєц'к сшк 119. 

Навпаки зявляєть ся намісив в: растНкт'кжс (ітрегаі) 
49 а., д'кжюфб ск /мої/'Жк/икі 82 об., ст^кфаниновк 87 об., окд'к- 
ц'ктбсе 134, та замість а = серб, і: тур'кнкіи сидоніанкі 4 об.^ 
коринд'кнк 14 об. і замість основного и: на сттсн'к 22, при 
алонжі:, -{ВИ 65 ЬІ8. Єсть і противлежні появи тої заміни и, 
як: варнлви ((іаі.) 8 аналогічно до ііаудоки, в к с к о 'г о д о ж к с т в и 

:поруч з пиинств^к 44 об. 

В деп. 8§. і ас. р1. женських іменників переважає ново- 
сербське є замість А, 'к: пкире 7 об., зімліє 13 об., всгкін{ 
ваш{б 17 об., н{/исфи наше (ас. р1.) 67 об., своіее подкзє 88, 

-(подкзи 91), сткзе (ас. р1.) 167 об., старице, вкдовице 146, птице 2. 

В рукописї стрічаємо ще появу йотованого е (іе) замісць 
звичайного в, отже: слово гіїїє 6 об., т'кдієск 9, тедієск 13, -а 
13 об., 17, 82 об., поні€л\к 16, нид'кдібск 113 ЬІ8, /йорів, але — 
Вк ллсркі 87, глі€(иоіє 13 об., глівтк (ЬІ8) 61, 69 об., х’ранитедіе 
58 об. (ЬІ8.), го^'витедівіик, але — досадитеде/ілк 87. Отеє явище 
можна би злучити з давним правописом найстарших памяток 
церковнословянщини, по якому писало ся: гне, по не^мк, 
длоре, ]('ранич’елб. Але всї случаї ів в нашому памятникови на¬ 
стільки принагідні, що скоріще належить звязати його з загаль¬ 
ною мішаниною йотованих і чистих голосівок, дуже частою 

ІВ сьому рукописови. 

^ Зміна чистих і йотованих голосівок. 

З огляду на виразний сербський характер рукопису -- появу 
замість оу на місци давного годї ставити в причиновий 

звязок із затратою первісних носових звуків. Навпаки, тому 
що ю зявляєть ся й замість основного 0^, та стрічаєть ся 
ціла низка появи оу замість основного ю з одного боку, та 
багата ріжнородність в замінї: л — а, и з частим зазначенєм мягг 
кости суголосих -г- з другого боку, то належить глядїти на всї 
ті появи, як на особливости писівнї і діялєктичного характеру 
^нашого рукопису. 
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A) Поява ю на місце давнього годкіню, истиню 1 об.> 
тькнговжЕ 4, стар'кишиню 5 об., к^кчнюіо 6 об., ііридіо 7 об.^, 
і^тоудю 8, юдю 9, 10 об., в(дьікю 15 об., противлгах'юсс 16, долю 
18 об., ндюцло 22 об., идютк 25, сьнюзньць 25, -цс 25 об., нд 
люти 27 об., сіодк 27 об., сіофд 29, мдліо и в^дьїко^* ЗО, издлНкркше 
гліокю 32, н€ позндва)(’ю 32 об., СОтоу'ДЮ 34, водю 38, /пкздю 48,. 
прдкдю 50, истиню вв нтрдвдю 58, нскюшаївши 59 об., ак8лю 
76, люкаввства 81 об., рюц'к 90 об., жвдю 96 об., в'крню 103^ 

ііоидю 103, ввн'Ь юдіо 103 об., квнюгрв юдю 103 об., приидюгк 
405 об., двю 107, ню (— н;^) 107 об., жидю и пр’ккоі/’дю 127,. 
в'крю .142 об.,' нбдюгк 147. 

Б) ю замість первістного оу: сдюж^фи/иж^ 5, лги/иоидюти 
18 об., сдюжжиіЄіик 21, кк дамаскю вк подюднб 22 об., по за- 
коніо^ посдіоніавжб 23, югю 33 об., ібдиню (йаі) 59 об,, дючкшага 
59 об., тюне 61, жидовиню 69, разіолл к 78, чдккіс 88, вждюшнаїа 
92, изврагю 93 об., скдючаїЄ/ик 129, чідю 142 об., ккнючпм 146,. 
исаюдю(!) 168, ккн'к сталю 169. , 

B) оу замість ю стрічаеть ся рідше, а переважає після д: 
с'КБЛоудаїємо 40 об., кло^-чсфЮСЕ 45, клоусти 47 об., сккдо\’дпі€, 
сквлогдбтк 49 б., люклог 53, сккдоудшб 55 об., сккдогдїнніє 
83 об., ксоу к’кро\^- 91, ск-гкорої/* 92. 

Г) га замість а: вкідга 15, іеітрга 25, 95, рисл\атраіетк 89 об.. 
Д) а замість га, а: ііОіикнпдаюфю 1, 36, 58, придііпда'гисб 1, 

иц'клаїе 2, кр'кпдашссб 4 об., 16 об., противлаш^сс 5, сдавлаа^^'ог 
6 об., др'квнааго 20 об., клижнааго 36 об., 72 об., коракла 33, 
оплдаіб/ио 38, вкзвранлти 27, з^/мда 40 об., вода 42, пді^наюфе 66,, 
гонаах’к 94. 

Е) З сею зміною йотованих і чистих голосівок вяжеть ся 
поява: а) особливих знаків *’ над співголосими перед основними 
йотованими голосівками, або їх чистими рівноважниками. Одначе 
в СІМ явищу годї добачати яке-небудь-правило в родї дія- 
критичного означеня змягчених співголосих, бо сей знак б) з'явля- 
еть ся й над основними твердими співголосими, або в) його не 
буває над дійсно змягченими перед чистими голосівками, я^ 
рівноважниками йотованих. Дані рукопису засвідчать се вповні; 

а) прил'кплдтисї 1, протиклдшесе 5, козлюклбнимк 9 об,,^ 
^^КкііллАу^у 12 об., 3(<идіб 13 об., о\м\кіш'дібнига 14, ркі/идганин4 

23 об., ПрО/МкІШЛ6НИІ€Мк, ГЛІЄМк НЛНк 26, ГЛІ€МИ)(^к 31 об., КОт 
рлБлл 32, 32 об., жорлБДк 32 об., вдижнллго 36 об., пдкткі 39 об., 44,. 
З^іМЛСЮ, КЛПЖОЮ 40, ЗЕ/МДЛ, ЗДБДОуДИТк (частїще -лю), Кроп'дбниіб, 
скБдоудДІЄМО 40 об., оумркфьвдель 44, цігнелджб 41, 48, Богазнь 
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(Ьіз) 53, '.і;изн> 53 об., люккк 51 об., лк>кки (ЬІ8) 53, 95, 
лиио 95. 

б) 11’ топло'ги .ЗЗ, излагАїетк 53, л^лад^і^IкЦі.ик 59 об., 
злокн'к 81 об., швласти 86, глака 88 об., зла 24, 111, зла за зло 
140, ілллада 151 об., козогласоканьі 44 об. 

в) коравла 33? пол\кіиілаюфб 36, кола кжига 42 об., прослакла- 
іетксе (ЬІ8) 45, кло\''чаі|лосб 45, погкік4:лкі 49 а. об., соклоудає 49 об., 
посл^кдна годкта 50, іаклаїетксс, ііо^икіиїлаївма 58, ііо/икішлпши 58? 
по^икішлаїбши 59, протиклаюціии.исс 59, скстаклаїєтк 60 об., ііл к- 
наюфЕл\е 66; пого\жлаи 73 об., гонаа)(’и 94, тічмклкі 113, клго- 
)^^калкіИіик 136. , 

Ж) Осібну групу становлять вирази з отверділим р. свій¬ 
ським живій сербській мові в тих складах, в яких церковносла- 
вянщина ставила звичайно йотовані самозвуки. 1 так читаємо: 
ткора;Сог 8, 31 об., 33, (ск)ткоро\'’ 65 об., 82 об., 86, 92, 98 об., 
распра 24, і^сара 28, 28 об., ЗО об., 34, -оу 28, 28 об., -ол^к 32,. 
цро\/* 28; 28 об., 42 об., назаранина 29 об., пас'Гкіроі'* 43, -і 122, 
(настири 169 об.), мороу'’ 56 об., кк моркі 87, (морів 87). 

Подібно-ж тверді окінченя стрічаємо в іменниках на -зк, 
-цк, -Ц/Л, та в основі ккс- ; ксак — 4, 13 об., 17 об , кса —- ксо^ 
ЗО, 91, по ксііи кс^лж'ки З об., 6 об., 8... 

Дрібні фонетично-правописні особлшости. 

В рукописови маємо кілька випадків ужитого неповного ос¬ 
тільки з першою частиною о: за кою 23 об., уіроккімк 161 об.,, 
ц-кломодрии ЗО об., модрин 70 об., самонл'к 166 об., искоиїжиіє 
35, ігкро І га 36 об., молитво 1 ткоричт 40, имо\''фісмо го'гскк44об., 
мо І дрии 70 об. 

Осібно стоять написи — счтфжа 23, ал^^ждрк 143 об., як 
очевидні сліди впливу попереднього складу на руку писця. 

Зате: воскрічСкШкшааго 66 об., заккШкню 145 ЬІ8, срдчс- 

к-кдкцк 8 об., фюдню 56 — суть живими свідками націоналі¬ 
зації книжної ненародної основи, подібно як її стрічаємо в на*^ 
писови рв гк 46. (замість рвдк = рлдтк), .мвтівжа 17 і івзкц-к\'к 
(=АЗкіц'к)^-к) 21. Аналогічно до заккшкию в пергам. Проло- 
гови XIII—XIV в; Народної Б-ки в Београдї ЛІ 27 стрічаємо: 
коуд'кшникк 89 і кої^дкшникк 33 об. 

Рівнож виключно сербськими в своїй основі належить ува¬ 
жати написи: з заміною д~т, ф—п. 

Звуки д—т, п—ф часто міняють ся: фордонатокк 96, 97,- 
димотіїелАк 98, тидк 103 об., 109, ПО, 112, филосспк (§еіі. р1.) 13^, 
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филкіксь 27, пилик^к 27, флімьпил ЗІ, 76 об., ієфснтл 76, фсрк- 
сидоу фїлогонтд 76 об., лроугин 33 об., вь пилнфис’кх’к 136 об., 
шсофолдк 162 об., саляАфсоні; 166 об., вТі вртьфеук 167. 

Найблизче підходить з того погляду до Новосадського 
-Апостола Мирославове Євангеліє і Євангелия ХІУ в. Нар. Б—ки 
в Београдї Л? 92 (ккніа 166 об., фнлнфа 166 об., 167, фити чат8, 
исфиета 13, шпарнсии 68), та Єванг. і Апостол, читаня XIV в. 
Сербської королев. Академії 2 і Народної Б—ки з XIII в. 

■М 296. 
Єще більше інтересними для мови памятника є дублет: 

жена своиіМк т'кло/ик да не кладіть — лі\о^а>к с. Т. да ні влагіть 83, 

З фонетичного боку через рівноважність складу ді і гі, очевидно 
в наслідок стягненя складу -д'Ьієть в -д’ктк. 

Стягнене і уподібнене голосівок замічаємо єще в слідуючих 
виразах: вкікс’к)^ь 19 об., оканньїи 66, покаБши)^ьсЕ ПО, шда^и'к 

‘94 об., кь крати 138. Явище доволї часте ві всіх старщих па- 

мятниках. 
В відміні замітні ще: поява закінчень -оки, -о/иь, -гкь за¬ 

мість первісних -Еки, -ім'к, -ЕК'ь: ллонс'кшк'ь 8 об.', імоисишко 99 об., 
иіес'кшкь 74 об., фарнс'киїмь и садоук'киїмь 24, злод'кш/иь и до- 

крод'кіул^к 42 об., иіоділуки 59. 

Прикметники в відміні годять ся деколи з іменниками, до 
-яких належать. Отже: сто,мк нзліволдк 1 б об., сь ксац'кімь 
ДРкЗНОКЕНИІбіІЛк 35, ЗаКОНО/Ик СКОЕОДНОМк ((Іаі. р1.) 37, Кк НЕ- 

•приизнинауь тр'кка^^ь 44 об., ложісномк сарьриніг(мь 62 об. 

Загальна характеристика памятника. 

На основі сього матеріялу можна сказати, що Новосадський 
•Апостол походить із перщої половини XIV в. (заміна йотованих 
і чистих голосівок, виключне ь, перевага и — м, подвоєне -ьіи, 
-■ке, -ла. дві точки над л, часта заміна д—т ф—п. та часте є 

-замість а) і належить до типічних сербських памятників з де- 
'Якими слідами живої мови в своїй флексії. З сербських па- 

.мятників він найблище стоїть до Мирославового Євангелія. 



Слова св. Єфрема Сирина 
в дередіиських пергадіінових листках поч. XIV в. 

Подав Ярослав Гординський. 

І. ПалєоґраФічні прикмети. 

Др. Василь Щурат передав мені' для наукового використаня 
чотири пергамінові листки останки одної чи двох більших 
руколисий, відкриті ним при помочи мітрата о. Мирона Подо- 
линського в біблїотецї гр. кат. Капітули в Перемишлї 1906 р.О 
З двох (зі „Словом ко брату падшему") зроблено верхню об¬ 
гортку паперових окладинок рукописного записника, спорудже¬ 
ного й оправленого 1699 р. Василем Борецьким, нотарієм гр. кат. 
Консисторії в Перемишлї. Той записник, шо зберігаєть ся й 
дальше в архиві перемиської гр. кат. Капітули, розпочинаєть ся 
копією номінаційної грамоти, якою Василя Борецького назна- 
чуєть ся консисторським нотарієм 1698 р., і містить у собі далї 
шбігитепіит риЬІісит для введеня епіскопа Інокентія Винниць¬ 
кого в посідане дерманської й дубенської архимандрії, уривок 
акту в справі нїжанковицького вікарія Михайла Сїдловича, ре¬ 
візію церков мушинського деканата з 1740 р., ревізію яворівської 
церкви з 1739 р. і іахайо ессіезіагит перемиської діецезії.^) 
В оправі другої книжки знайшли ся два инші пергамінові листки. 

Ті чотири листки походять, здасть ся, з двох рукописий — 
по два листки з кождої — подібних на перший погляд форматом. 

Два листки пробував розелїдити сам др. Щурат, стверджуючи, 
що змістом двох карток є „Слово ко брату падшему“ Ефреиа Сирина, та 
означуючи, палеографічно походженє їх з кінця XIII або початка ХІУ ст. 
За відступленє рукописи ц деяких заміток до неї, якими я користував ся, 
«кладаю д-ровн Щуратови прилюдну подяку. 

Зміст записника подав др. Щурат. 
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письмом і змістом. Пергамін листків гарний, тонкий і добрий, бо- 
задержав ся в досить незнищенім стані. На двох перших листках: 
є він дещо грубший і твердший. Він — жовтавої краски; колись 
був очевидно білий. Письмо двох останніх (тонших) листків 
ріжнить ся в дечім від письма двох перших (грубших): воно- 
красше, тонше, а віддаль між поодинокими буквами більша — 
мабуть маємо тут до діла з двома перепищиками, хоч оба вони 
були з тої самої школи. Текст на всіх чотирох листках писаний 
у два стовпці. Поодинокі листки, упорядковані на основі змісту,, 
виглядають ось як; 

1- тіій листок. Перша сторона починаєть ся рядком: ...а... 'к 
(в першій КОЛЮМНЇ) ; и при... (в другій КОЛЮМНЇ); оборот 
гліо (в першій КОЛЮМНЇ); н'к исткори... (в другій колюмнї). Листок: 
довгий на 33'5 ст. По боках обтято його нерівно, тому й його- 
ширина неоднакова, пересїчно 17'5 ст. На горі й на долї неза- 
писана смужка, широка на горі 3’2 ст., на долї 6’2 ст. Листок 
має два зігненяз гори й долини (оба широкі 2'4 ст), зроблені 
переплетчиком XVII в. При зігненю потворили ся в пергаміні 
дїри. ,3 тих дїр одна, на горі (глибока 2'5 ст) ушкодила досить 
значно текст. Крім того є значна, діра з правого боку в першім, 
ряді тексту (також 2'5 сгії довга) і цілий ряд менших дірок —. 
числом коло 20 — 3 яких деякі ушкодили текст. Перша сторона; 
була видно на верху оправи, тому вона так замащена й полиняла, 
що з тексту можна тільки небогато відчитати — та й то з ве¬ 
ликим трудом. Оборот читкий дуже добре. На обох сторонах, 
маємо по дві колюмни, але одна з них (на першій стороні з лівого- 
боку, на обороті з правого) обтята нерівно так, що всі рядки 
в ній не мають початку, зглядно кінця. Друга колюмна (на 
обороті перша) ціла, але на першій стороні можна тільки не-т 
бо.гато відчитати з неї. 

2- гий листок. Перша сторона починаєть ся рядками: 
(перша колюмна); сть крагт»... (друга кол.); іес... (третя кол.)?; 
оборот: .^) (перша кол.); дсводііібтк тс... (друга кол.); . 
(третя кол.). Довгота, незаписані смужки й зігненя як у 1-шім 
листку. Ширина пересїчно 18 ст. При горішнім зігненю дві дїри! 
(з них одна більша), але вони не ушкоджують тексту. З лівого 
боку (на обороті з правого) на розі вирізано кусник пергаміну: 
25 ст глубоко, близько 6 ст в шир; береги вріза дуже нерівні:. 
По боках обтято рукопись нерівно, передовсім з лівого (на 

^) Годі що пебудь відчитати. 
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■обороті' з правого боку). В 4-тій стрічці' вирвано кусник з ушко- 
дженєм тексту в 1-шій (на обороті' в З-тій) колюмн'і. При долішнім 
зігненю й по цілім пергаміні' дірочки (по записаній частині' і'х до 
17), без значн'ійшого ушкодженя тексту. З л'івого боку (на обороті 
з правого) у віддалі 3'5 ст від краю слід із колишнього зігненя 
пергаміну, випростованого переплетчиком XVII в. Відси і взяли 
ся три колюмни тексту: 1-ша — се конець другої' колюмни із 
першого листка „зшитка“, в який була, зігнена колись рукопись; 
третя — се початок другої' колюмни другого листка „зшитка". 
На 1-шій стороні текст на загал добре читкий. На порожнім 
місці' між 1-шою і 2-гою кол. се'і сторони було наліплено 6 
карточок ріжно'і величини — певно в переплетницьких цілях. 
Трех карточок уже нема (тілько сл'ідне по них місце); одна 
карточка паперова, дві другі з грубого пергаміну. Пергамінові 
карточки порожні, а на паперовій можна відчитати число: 1395 
і ще якесь двоциферне число під сподом: 10 чи 60. Понизше 
то'і карточки аж геть через другу написано рукою о. мітрата По- 
долинського, як пояснив мені др. ІДурат, замітку:' „Писано г. 1395 
якь указовала карточка наклеєна. Вьінято сій 2 листьі изь окла- 
докь Консисторскои книжки переплетенои вь р. 1699“. Автор за¬ 
мітки приймив число 1395 за дату написаня листків. Міг се зро¬ 
бити лиш без пильн'ійшого палеографічного розбору. На обороті', 
що була верхом окладники, текст тяжко відчитати, бо він декуди 
вилиняв або закритий темними плямами. На місці' між 2-гою 
і 3-тою колюмною було щось написане значно пізн'ійшим пись¬ 
мом, але прочитати з того можна хиба ось які числа, одно під дру¬ 
гим: 1575 (чи 1505), 103, 310, 310 (вдруге), 313, 316, 310, 1390 (?). 
Се мабуть якийсь рахунок без внутрішнього звязку з рукописю. 

3-тШ листок. Початок: іетк н-кі... (1-ша кол.); весі люїєго 
(2-а кол.); оборот: мишн са... (1-ша кол.); лга стлноутк (2-а кбл.). 
Довжина листка 30'5 ст, ширина пересічно 18 спі. Листок на 
горі, а може й з долу обтятий не зовсім рівно; на долі' по 
середині вирвано кусник більше як 1 ст глубоко. Боки нерівні: 
лівий (на обор, правий) вирваний з книжки, якої карткою була 
наша рукопись; правий (на обор, лівий) трохи обтятий, зушко-, 
дженєм. тексту, мабуть переплетчиком XVII в. В листку менших 
1 більших дірок ОКОЛО зо — деякі з них ушкодили дещо текст. 
Текст починаєть ся з гори Г5 ст низше; віддалене тексту 
з правого (на обор, з л'івого) боку від краю таке саме. На долинї 
4^ ст порожного місця; віддалене обох колюмн письма около 
2 ст. Текст на 1-шій стороні читкий дуже добре; на обороті 
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він дещо вилиняв або згубив ся під плямами, але загалом єще до¬ 
сить читкий. На обороті' в горішній частині між текстами колюмн 
написано письмом, здасть ся, XVIII в.; 1702., а під сим: асі 1703 
і щось між 4-тим і 5-тйм рядком 2-гоі колюмни, мабуть знову 
якісь рахунки. Низше видно також сліди якоісь записки латин¬ 
ськими буквами. 

4-тий, листок. Початок: іеже гла\"к. (1-ша кол,); же ніс има... 
(2-га кол.); оборот: са... т... и... (1-ша кол.); н... хт»- они... 

.(2-га кол.). Вигляд листка як 3-тього. З правого (на обор, з лі'вого) 
боку кусничок пергаміну ,з частинкою тексту 1-шого рядка 
вирваний. Дірочок значно менше й вони не шкодять текстови. 
В 10-тім рядку з правого (на обор, з лівого) боку пергамін 
роздертий на більше як 2 ст. З долу вирваний тілько маленький 
шматочок. Текст на 1-шій стороні читкий дуже добре; на обороті 
дещо вилиняв або замазав ся. 

Письмо нашоі рукописи належить до типу устава, ін'іціялів 
нема, всі букви т. зв. малі, писані чорнилом, темні'йшим у двох 
перших листках, але у всіх чотирох дуже добрим, як звичайно 
в наших давних рукописях. Тепер приглянемо ся близше почер- 
ковй букв в обох парах листків окремо. Для скороченя буду 
значити листки римськими числами: І, II, III, IV — відповідно 
до порядку тексту. 

Зазначу ще, що більший (|)ормат листків і письмо у два 
стовпці вказує на се, що то уривки більших рукописий, здаєть ся,, 
збірників слів Єфрема Сирина. 

Листки: І і II. 

Рукопись полін'іовано, але так легенько, що сл'ід лін'іок 
майже зник. Обі колюмни тексту відділено також лінійками 
з гори на діл; з початку 1-и1оі колюмни—є дві такі лінійки 
у віддалі нецілого 1 ст. Поза ті л'іні'і виступають букви мало — 
та й то тільки з правого боку. Букви писані над лініями, дуже 
старанно й рівно, ставлені просто — як се звичайно буває 
в давних наших рукописях.^) Букви високі загалом 5 тт. В гору 
крім -І; і значків над буквами не виступає ні одна буква. Про 
перетягненя в долину скажу низше. 

У почерку поодиноких букв бачимо ось які важн'ійші. 
прикмети: 

Е. 0. Карскій. Очеркт. славянской кярплловской палеографів.. 
Варшава. 1901, стор. 129 і 169. 
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а — подібне до незамкненого трикутника. Лїва, кругла 
сторона має обі риси тонкі й звичайно легко вигнуті; права^. 
грубша риса похилена звичайно в правий бік; обі частинки 
лучать ся на самій горі. З гори й долу кінчить ся буква ма¬ 
ленькими поземими рисами, які знаходимо й у инших букв — 
се дає письму вигляд старанности. Трохи відмінне а є в 1 об.,.- 
2 колюмна, останній рядок, бо тут лїва сторона висунена дещо 
понад лінію. Але се не має палєографічного значіня. Подібне а- 
як у нашій рукописї, бачимо в Псалтирі 1296 р.^) або в Евангелію 
XIII—XIV в.^), тільки в нашій рукописї букви не такі тОвсті. 

к — має зубець не дуже острий. Між зубцем і долішньою 
круглою частиною досить широка прогалина. Долішня частина 
не виступає поза горішню. Взагалі ся буква писана гарно 
й сімметрично. 

к — має часом обі частини майже рівні; але звичайно 
горішня трохи менша. Долішня частина дещо круглїйша. Подібне 
в є в Псалтирі 1296 р., Евангелію XII—XIII в., рідше в Афонськім. 
Служебнику XIII—XIV в.®) 

і — все вузке. 
іє — так важне з палєографічного боку, писане на старий' 

лад: риси при І і при е лучать ся все з собою трохи вйсше 
середини букви. Може часом риса при і потягнена дещо низше 
від риси при І, але все таки лучить ся з нею. Таке іе стрічаємо 
в рукописях до XII в.^) 

ж — писане на пять рухів. Верхня частина дещо менша 
від долішньої, але ще не надто мала. Ломані лінії перетинають 
ся або в одній точці або правий бік дотикає прямовісної лінії 
дещо низше чим лівий. Бічні риси — горішні й долішні — мають 
нахил до заокругленя. Подібне ж є в Псалтирі 1296. 

з — має видовжений вид. Верхня головка тонка й сягає 
до самої лінії. Вона збудована в той спосіб, що малий зубчик 
зачинає позему лінію, яка острим кутом лучить ся із скісною, 
вигнутою. Долішня частина лучить ся з горішньою лагідним 
кутом, бо долішня в тім місці грубша. Далі долішня частина 

^) Е. 0. Карскій. Образцц сжаванскаго кирилловскаго письма 
сь X по ХІТИ в'йк'ь. Варшава. 1912, стор. 32. 

А. її. С о б о л е в с к і й. Палеографнческіе снимки сь русскнхь- 
рукописей XII—XVII в'Ьковь. Спб. 1901. Таб. І. 

Карскій. Образци, стор. 36. 
А. її. Соболевскій. Славяно-русская палеографія. Спб. 1908,, 

стор. 49. 
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творить ще оден кут і тоншою, досить довгою рисою орускаєть 
•ся в діл поза лінію з легким вигненєм на право. Часом того 
останнього кута зовсім нема, а долішня частина спадає відразу 
луком, вигненим на право. Таке з появляєть ся з кінцем ХНІ в. 
і панує передовсім у XIV в,*) 

и — має перекладинку тільки трохи висше середини стов¬ 
пиків, як се буває в Х1Н в.^) Таке и бачимо у Псалтирі 1296 р. 
і декуди в Евангелію XII—ХНІ в. 

І — не знаходимо ані разу. 

к — має праву частину досить далеко відділену від лівого 
стовпика. 

л — має Обі частини однаково товсті й прості. Видно па- 
ралєлю з писанєм букви але ліва частина л товстійша ніж у 

<и. — Середня частина не виступає поза лінію й має вид 
параболі, як у найстарших памятниках.®) 

н — має поперечну рису в середині виразно похилену від 
правоі до лівоі сторони й поведену або від самого початку 
стовпика або дещо низше до половини правого. Се н ХН в1) 

іПодібне н має Псалтир 1296 р., декуди Евангеліє ХН—ХНІ в. 

о — в середині й на кінці слів має вузкий вид. На початку 
слів є воно все трохи ширше й круглійше. 

т — має поперечку з кінчиками, зверненими в долину; 
оба кінчики однаково довгі, невеличкі й звичайно остро за- 

і кінчені. Таке т стрічаємо в Псалтирі 1296 р. 

у — писано на два лади: оу або у. Перше оу знаходимо 
травильно на початку або в середині слів. Тут о вузке, аузло- 
жене-з товстого прямого стовпика й правоі, перетягненоі в долину 
тоншоі риси, закінченоі в горі заокругленєм — точкою. Друге у 
знаходимо тільки два рази в І, 1 к., на кінці стрічки, а саме 
в рядках: 12-ім: ду—ііи і 20-ім: послоушлику. Але на кінці стрічки 
знаходимо й оу, а саме: оу—грии (І, 1 к., З стр.), оу—здїржлньїе 

■ДІ, 2 к., 6 стр.). Примірів за мало, щоб можна витягнути з них 
якісь висновки. Все таки видасть ся певною річю, що пере- 
пищик не уживав у для рівности стрічки, бо рядки не зовсім 
фівні. Здасть ся, на початку слів він не писав ніколи у. Таке 

^) Там же, стор. 51. 
Карскій. Очеркь, стор. 196. 
Там же стор. 199. 
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уживане у,(себ то оу звичайно, ,а стільки на кінці,стрічки) бачимо 
в рукописях XI—ХІІІ в.^). 

X — має оба долїшнї кінці потягнені поза лінію. Права 
■частина — товста; ліва тонка, легко вигнена і з точкою. 

ц. — Долішня риса є продовженем правого стовпика. 
'Вона сягає досить глубоко в низ поза лінію й має нахил до 
заостреня. 

ч — має виключно вид розколеного кійка. Права частина, 
вигнута легким луком у ліво, опираєть ся на .невеличкій поземій 
рисі (іі мають переважно букви нашоі рукописи); ліва, проста, 
сягає до половини правоі частини. Розколене виразне, глубоке; 

-буква гарна, сімметрична. Таке ч зачальне передовсім у .2-ій 
половині ХІП в.*). _- 

ччі — зложене виключно .3 Ті та л, як переважно в руських 
-памятниках XII—XIV в.®).-Від і, трохи висше середини, йде.ма- 
.ленька риса чи радше точка в сторону т». 

•к — виступає виразно над стрічку. Поперечка поведена по 
горішній лінії инших букв. Зубчики надій поперечці сімметричні, 

-може декуди лівий дещо більший. ,В II, 2 к., 11 стр. у слові; 
./млтк-к має ’к лівий зубчик звернений у гору. Подібне к, як 
■у нашій рукописі, є й у Псалтирі 1296 р. 

іс — має перекладинку дещо підвисшену над серединою, 
лк.се буває звичайно в ХНІ в. 

га — писане на,двоякий лад: а і а. Перше іа пишеть ся 
після голосозвуків (і після к), друге (а) після шелестозвуків. 
Се переведено зовсім послідовно. .Подібне уживанє.и і А стрі¬ 
чаємо також в недавно описанім мною уривку Псалтирі Лисяка 
ХНІ—XIV в.^). Підношу се тому, бо в „Палеографи" Карського 
поставлено инше правило: „Современемт> установилось правило, 
принятое теперь и вь цер.-слав. печать, вь началк словт. писать 
іа, а -ВТ) середині и концк а“.®) Як бачимо, у нас. уживаїлє тих 

:двох букв є дещо відмінне. Шахматов уважає подібне уживане: 
іа і А (іа на початку складу, а після голосозвука) характер и- 

,стичною прикметою руськоі школи письма, що усталилася вXIVв.®) 

Ооболевскій. Палеографія, стор. 51. Там же. 
Уопсігак. АНкії’сЬепзІауізсЬе Сггаттагік, Вегііп 1912, 

,стор. 125.' ' І ■ . 

■‘І Ярослав ГординсьЕий. .Уривок Псалтири ХІІІ—ХІУ в. 
У Львові, 1912, стор. 6. , ' 

®) Карскій. Палеографія, стор. 214. ■ • ■ ‘ • 
®) А. А. Шаїматовг. Курсь исторіи русекаго язьїка. Часть І 

2-е изданіе. Спб. 1910—1911, стор. 202. 

ЗАПИСКИ, Т. СХХУІІ. 12 
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й) — має береги заокруглені, сімметричні, а середна частинаї 
сягає поза половину висоти букви; т над » виразне. Карський' 
каже, що таке й) є пізнШше від «), що має всї три частини рівнії 
й мало вигнені. Але й наше й) також старе, бо подибусть ся відХІ в.^) 

Лігатура є тільки одна: и к толл^, (І об., 1 к., на кінці 
останньоі стрічки). Тут обтято останню рису букви -м і злученО' 
із верхнім кінчиком середньоі частини — букву у. Такі лігатури 
подибуємо нераз у старих рукописях. 

Наголосів, ані значків над буквами окрім титл нема, як; 
взагалі в старих рукописях. Титл мало. Вони писані звичайно- 
в виді малоі поземоі риси, як у старих славянських рукописях 
при недбалім писаню. Коли при них випадає с, то воно все 
пишеть ся на горі. Довші риси при титлах троха вигнуті з пра¬ 
вого боку до долу. Ось які слова находимо під титлами: 1 об. 
глю (1 к., 1 стр.), днк (1 к., 4 стр.), дшї (1 к., 9 стр.), англАлії 
(1 к., 18 стр.), члекіиЧк (1 к., 19 стр.), н'Ьчтивлго (1 к., 21 стр.)',. 
к'ьГ (2 к., 4 стр.); II: бжьіє (2 к., З стр.), спньга (2 к., 5 стр.), 
лілтв'к (2 к., 11 стр.), срдце (2 к., 20 стр.), (2 к., 21 стр.);; 
II оборот: клгдти (2 к., 10 стр.), члвкооу... (2 к., 19 стр.). Отже 
всіх 14 слів під титлами. З одноі сторони годі титл відчитати. 

Окремо згадаємо скороченє, чи помилку, справлену опісля- 
таки самим перепищиком: лі:—ни^'лла (II, 2 к., 13 стр.), де вд 
дописано на горі, майже над <иа. а скороченє зазначено ломаною 
лінією в виді отвертого кута з троха вигнутими боками, що- 
сягають від букви н аж до а. 

Поодинокі слова рукописи не відділені від себе; ніяких 
відступів у тексті нема. Одиноким знаком інтерпункціі є одна 
точка, поставлена звичайно на долішній лініі; инших знаків 
нема. В уживаню точки нема певних правил, але ніколи не ста¬ 
вить ся вона в середині слова. Замітне також ділене слів 
у колюмнах. Слова ділять ся звичайно-на менше чи більше 
правильні склади, як ось:. (сок)ро-ки4і... (І, 2 к., 9—10 стр.); 
оу-трии (І об., 1 к., З—4 стр.); истко-ршдго (І об., 1 к., 7—8 стр.);; 
нсро-дииіи (І об., 1 к., 10—11 стр.); не-ліоціь (1 об., 1 к., 11—12 стр.);. 
ду-ШЕ (І об., 1 к., 12—13 стр.); поно-ш'ккьіо (Іоб, 1 к., 17—18стр.);. 
Б'ьіБ'к-шю (І об., 1'*к., 19—20 стр.); по-уоть. (І об ., 1 к., 23—24 стр.і; ^ 
(про)ти-воу (II, 1 к., 6—7 стр.); ...ти-ноу (II, 1 к., 13—14 стр.);^ 
(гр)'к-уокнтііи (II, 1 к., 14—15 стр.); ...шд-го (II, 1 к., 16—17 стр.); 
(с)кБЕ-рнч^<мн (II, 1 к., 18—19 стр.); (пл)д-чютк (II, 1 к., 22 — 23 стр.)^ 

^) Таи же, стор. 207. 
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/ии-лос(рАьіє (II, 2 к., 3—4 стр.); оі/’-ЗДержаньїб (II, 2 к., 6 — 7 стр); 
ра-здрушил'к (II, 2 к., 7—8 стр.); ні-мофи (II, 2 к.. 8—9 стр.); 
стома-шнАїа (II, 2 к., 9—10 стр.); С'ьі-рнфноіб (II, 2 к., 10—11 стр.); 
лНі-ника (II, 2 к., 12—^^13 стр.,); со'ккроліскк-іе (II, 2 к, 14 — 15 стр.); 
па/МАТь.-ю. (II, 2 к., 16—17 стр.); <ис-и (II, 2 к., 18—19 стр.); 
пов(-лі:ньіа (II, 2 к., 21—22 стр.); о-сгани (II об., 2 к., 2 — 3 стр ); 
іе-си (II об., 2 к., 7 —8. стр.); жи-зни (II об., 2 к., 8—9 стр.); 
покр'кі-каюфаго (II об., 2 к., 10—11 стр.); к'к-жн (II об., 2 к., 
15— 16 стр.); н£-накидигь (11 об., 2 к., 17—18 стр.). Але нераз 
переносять ся на другу стрічку й поодинокі шелестозвуки або 
й громади шелестозвукГв (з- глухими), котрі самі не дають складу, 
як ОСЬ: приовр('к)-л'к (І, 2 к., 8— 9 стр.); ств.сри-л'к (І об., 1 к., 
16— 17 стр.); насади-л'к (II, 2 к., 15—16 стр.); о\'двкли-А'к(І1, 2 к., 
20—21 стр.); ог/молва-х"к (II, 2 к., 23,-22 стр.); ...-стк (II об., 2 к,^ 
19—20 стр.). Отже на 32 випадків складового (хоч не все пра¬ 
вильного) дїленя слів маємо 6 випадків простого перенесеня 
шелестозвуків у другу стрічку — досить значне число, як на 
такий малий уривок. Тому можна приняти, що перепищик при 
переношеню слів на другу стрічку не вязав ся ніякими правилами 
в розділі букв. Такий розділ букв стрічаємо звичайно в полуд- 
нево-славянських, передовсім босанських рукописях, а поясняють 
його паралєльностю з глаголицькими, де власне бачимо таке сво- 
бідне переношене букв у другу стрічку, в украінських рукописях 
є менше таких випадків^) — можливо, що наш перепищик стояв 
тут під полуднево-славянським впливом. Подібно ділить слова 
також згадана висше Псалтир Лисяка. — Знаків діленя слів 
у нашій рукописі нема. 

Всі стрічки кінчать ся голосозвуком, вчисляючи між голо- 
созвуки й глухі: 'ь. та к; але не стрічаємо в нашім рукописі 
непотрібно доданих глухих на кінці стрічки. 

На основі вичислених палеографічних даних можна при¬ 
пустити, що рукопись писана найпізнійше у першій четвертині 
XIV в. — може навіть з кінцем XIII в., бо іі письмо нагадує 
де в чім на перший погляд письмо Псалтирі 1296 р.*) За XIII в. 
промовляв би почерк букв: к, в, іе, ж, и, т. Тії, ю, іА. однак 
буква н (хоч подібна є й у Псалтирі 1296 р.) і з вказувалиб уже 
на XIV в. Що рукопись взагалі старша, се видно із сімметричного 
відношеня між шириною й довжиною букв, із браку надто 

Карскііі, ор. сіі., стор. 244—5. 
^) Карскій, ор. сіі, стор. 411. 
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тонких рис, слабо розвиненої інтерпункції й браку значків над 
буквами. Свідчить про се й письмо, котре можемо вважати 
типовим старшим уставом (хоч уже з деякими незначними ва- 
ганями). Се письмо зближене дещо до грецького унціяльного 
(уставного) письма лїтургічних^ книг X в. — пр. є деяка анальогія 
з письмом грецького Евангелія 980 р.^) 

Листки III й IV. 

У почерку букв бачимо такі ріжницї супроти двох попе- 
реднїх листків: ^ 

16 — має деколи перекладинку при і поведену висше від 
перекладинки при е. Се підвисшенє незначне, але найчастїйше 
виразне, тільки виїмково е воно ледви слїдне. Однак є також 
випадки полученя обох перекладинок в одну лїнїю. 

и. — Перепищик показує деколи нахил до ще більшого 
підвисшеня перекладинки, ніж у перших .двох листках. Але зви¬ 
чайно почерк сеї букви подібний у всіх чотирох листках. 

І — але тільки з двома точками бачимо у словах: т'ьісл- 
фамї (III об., 1 к., 5 стр.), соудї-фе (111 об., 1 к., 21 стр.), иї (IV 
об., 1 к., 15 стр.) — отже З рази, все на кінцї стрічки. Таке ї 
подибуємо часто в староруських памятниках у сих місцях, де не 
було місця для и^). 

л. Ліва риса часом легко вигнута, але се не переведено 
консеквентно. 

л\ — в IV, 1 к., 19 стр., у слові: /мо-ю написане надто 
розтягло так, що обі риси з правого боку поведені низше від 
лівих. Та се не має палєографічного значіня, бо се тільки 
припадок. 

н. — Поперечна риса, поведена від самого початку лівого 
стовпика пох'ило до правого, але так,_ що сягає виразно висше 
його половини. Від N двох перших листків ріжнить ся тая буква 
передовсім сим, що не має маленької поземої риси на горі 
лівого стовпика. 

у — має подвійний вид: оу й. V- Зложене оу уживаєть ся 
на початку, в середині й на кінцї слів; поєдинче у знаходимо 
в ось яких випадках:, разкергу-ть са (111 об., 1 к., 7 стр., на 
кінцї стрічки), пославшшу (111, 2 стр., на кінцї слова), послу- 

Знижка у Карського, ор. сіі., стор. 165. 
Каре кін, ор. сіі., стор. 197. ■ 
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шдии (III, 2 к., з, стр., на кінці стрічки), осуди- і;ь (IV, 1 к., 1 стр.„ 
в середині стрічки й слова), црткують (IV об., 2 к., 13 стр.,, 
в середині стрічки й слова). З того видно, що в уживаню оу й у 
нема в нашім памятнику строгої консеквенції. Замітне хиба,, 
що у пишеть ся все тільки після шелестівок. Воно появляєть ся 
ще зрідка, як се буває в наших рукописях другої половини XIII, в.^ 
а. не так часто, як у першій, половині XIV в., де таке у є вже 
звичайною й частійшою лрояврю^).. 

Окрім титл та двох точок над і (і без точок, як згадано,, 
нема) знаходимо тільки раз дві точки над у у фразі: икотолгоу- 
зллч(д)-тксл (III. об., 2. к.„ 17 стр.). Умисне не ділив я тут слів,, 
щоб яснїйше виступило Значінє тих двох точок — вони мабуть 
означають стягнене. Під титлами знаходимо ртсї слова: 
III об., 1 к.:. англ'ь. (6 стр.), р.іздоучдю гк (9); 2 к.: 
Елжннн (12); III, 1 іс..: гда (1), члк'к-коліокїцк (4), лгл^дтіан (8)^ 
члк’к-ки (10), ка-тт» (16), ...оу (21), уа (21), рТ (24); 2 к.: кажиж 
(3), дн... (9), ва (12), члккл... (19-, значок над к непевний) і не¬ 
виразне, тому й .сумнівне: клжн'к (3); IV, 1 к.: глаут» (1), діїк (3), 
діПк» (7), цртко (11); 2 к.: млт... (6), црт... (10); об., 1 к.: 
гаа (З, 5); 2 к.: црткуюч к (13), умк (14), антиуртолш (16) — 
отже разом 27 слів. Знаком скороченя є проста, тоненька риса, 
звичайно коротка; часом вона дещо вигнута; коли випадає с, 
то воно все написане під титлою. Крім того знаходимо ще ось 
які скороченя: Іір(а)-К{дн'‘'кі (III об., 2 к., 4 стр.І — знак скоро¬ 
ченя над у легко вигнутий; оскіі®рни'ги (IV, 1 к.^ 10 стр.) — 
е на горі виступає невиразно, але середня риса довга й загнена 
в діл,, ломана лінія починаєть ся високо над с, підносить ся 
в гору аж до к і опускаєть ся під тупим кутом рисою о полр- 
вину коротшою. Отже, листки III, й IV мають більше ріжнородні 
скороченя, чим І ,і II. 

Ділене слів подібне, як у І і II. Ділене слів на склади: III об., 
1 к.: стра-шн-ЬіМк(1—2стр.), ттії-САфд (5—6),'го-гда(8—9), кс-злифк 
(11—12), стрлшк-нл (12—13), •і’реп'к-тнд (13—14), прлкїдк-нчаи 
(14р15),кр-к-пок'к (20—21), соудї-ш{ (21 —22); 2 к.: рЧіід(а)-нкіе (5—6), 
сак-зжі (7—8), то-гда (8—9), й)кі-рзоуч’к са (9—10), прак£-днии 
(10—^^11), жад(а)-кііии (12—13), сктіа-кшн<мсА (21—22), и-ко (22—23), 
Р'ккда-ти (23—24); об., 1 к.: члк к-коаювїцк (6—7), н'кизло-(к)ик'кіи 
(7—8), ЧАкіг-ки (10—11), пс-(с)лоуіііаии (23—24); 2 к.: к’кру-ни 
(1—2), послу-шаїан (З—4), о(с)лс>уша-и сд (6—7), (кп)а-с'ги (11—12), 
жи-ва (12—13), гр’кшни-че (15—16), нкис(пск'кд)и-.нс|іе (18—19);. 

') Соболевскій. Славяно-русская па.леографія, стор. 51—2. 
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IV, 1 К; посл'кднй-и (2—3), (3—4), іб-си (8—9), ссккс-рниги 
(10—11), осквс-рннл'К (12—13), клїЕі-т'кі (14—15), іе-си (15—16), 
скоіе-го (16—17), «ио*» (19—20), іє-си (20—21); III, 2 к.: о-ни 
(2—3), рТіїда-ю (10—11), БісконЕчЬ'Н'ьііа (14—15), вії-ки (17—18), 
млло-іє (23—24). Поодинокі шелестозвуки (з глухими) відділені: 
НІ об., 1 к.: рлзк{ргу-ть са (7—8), пр'к-д'к (23—24), 2 к.: слк-з'ьі 
(7—8); III, 1 к.: а-(з'ь.) (4—5), лрнзкіЕаіє-(т)ь (14—15), «иь-ніч 
(15—16); IV, 1 к.: осуди-ті (1—2), дкс-рь (5—6); об., 2 к.: а-зті 
(3—4), к'к-зк'ьіша)^'к (7—8), радоую-ть са (9—10) — і ще кілька 
Випадків, де лишила ся тільки частина слова. Отже на 44 ви¬ 
падків складового дїленя слів маємо в сих двох листках понад 
11 випадків віддїленя поодиноких шелестозвуків разом із глухими. 

Отеє найважнїйші палеографічні ріжницї між обома групами 
листків. Листки: 1 і II мають більше число старших палеогра¬ 
фічних прикмет, нїж листки: III і IV. Але огляд сих прикмет не 
дає нам права надто віддаляти часу написаня другої громади 
листків, котра повстала також найдалї в початках XIV в. 

II. Текс т. 

' Тепер подаю текст сих чотирох листків зовсім так, як він 
заховав ся: значить, кожда стрічка кінчить ся у нас там, де 
вона кінчить ся в оригіналі, а всякі знаки заховані докладно. 
Тільки слова, злучені в рукописї разом, розділяю окремо. Текст 
репродукую без ніяких моїх здогадів, обмежуючись на се, що 
можна відчитаіти зовсім певно. Тому декуди буде богато ви- 
точковано. Там можна би деяку букву додати, але я волів ли¬ 
шити ся при зовсім певнім, бо тільки се пригоже для наукового 
ужитку. Декуди полишили ся частини букв;^е можна догадати 
ся з усею певністю цілої букви, там пишу її; в инших випадках 
волію її пропустити. 

Наші листки є частиною одної чи двох більших рукописий, 
що містили слова св. Єфрема Сирина. Може був се відомий 
збірник слів того Отця Церкви п. 3. „Паренесіс“.‘) І і II листок 
Є одноцїльним уривком із слова св. Єфрема Сирина, що має 
заголовок: Тсгиїжді прп’^кнлгш оца на'шЕгш вфршд, ко кратВ 

^) Про „Паренесіс“ бфрема Сирина в староруській літературі є окрема 
розвідка А. 0. Архангельського: Твореній Отцовь Церкви вь древне- 
русекой письменяости. Извлеченія изь рукопиеей и опнти историко-лите- 
ратурннхг изученій. III. Казань. .1890. 
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'іОпадшЗ. й иіпоклднїи^) 1П і IV. листок — се уривки иншого 
слова того самого Святого п. з. яТоги^же стагш й прп^наги^ оца 
'«аш(гиг ^фрша, ійпока<^нТи н іЙБЗдЗфЕМ'ь сЗд'к".^) 

І листок. 

З колюмна листка II об. 
і 1 колюмна 1 листка. 

1 .ИА 

2 .'к 
3 ... ка. 

4 .. ЛЕ... а ... р.н 

5 У•••««V. 
6 А ... па. 

7 т ... апл^. 

8 к...Нк...."Ь- 
9 ск."к. 

10 т ... їЖ_стра)^"к 

11 Н...Т. 

12 А ... V-т-з .... 

13 іа.. и 

14 с ... 'к .... сн.А 

15 Л...И.А'Ь • • • 
16 Б ... о ... ш. 
17 о. 
18 ."к. 
19 _т.А 
20 _сті:_А и ... 
21 _пл'кти поміїї... 
22 .... твоим'к и .... 

:23 ... ал'к і€си . иди 
24 ... СБрі:л .,. і€си 

2 колюмна. 
V 

И при.А 
СИ ЛОК.І€АНН'к 
ТІЛІС.но. 
ТАЖС.до 
ЛІіК'к.ино 
_Брал'к ібси. 
.иі|іа черв. 

.Тк.прновр. 
ЛТі І€СИ.ро 
виф.на по ... л^к 
і€си вага. 

Х'а живіаи.ага ... 
лза іестк и .... СО .... 

. . . Тк І€СИ ліи.лл_ 
_'к.ллн-к ..... 

.і€ при. 

.ко.. 

іігкикіе впаде. 
. ^... мога. 

.о\"вои ..... 

.тм'к гр .., 

... 'к и ^-ожю за 

Такий заголовок має се слово в печатйому виданю „Книга 
прпдкнагіи йУїда вфр(л'\а Сгрїна“ (Москва 1667 р.), де се слово по¬ 
міщене на стор. 155 об.—159 об. Я користував ся примірником бібліо¬ 
теки „Національного Музея“ у Львові (ч. 647), в якому нема заголовного 
листка. Заголовок поданий по книжцї д-ра Іляріона Свенцїцького: 
£аталогь книгь церковно-славайскои печати. (Видавництво Церковного 
Музея во Львові). Жовква 1908, стор. 136. Відповідййй нйшойу урйвкови 
текст знаходимо тут на стор. 157 об.—158 об. 

*) Се слово поміщене у згаданому московському виданю на стор. 
175—182. Текст, що відповідає нашим уривкам, читаєть ся там на стор. 
176 — 176 об. і 178 06.-179. 
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Оборот. 

1 колюмпа. 

1 оутра гліо локаю 
2 СА о іакожб 
3 сА'Ьла)^"к. и на оу 
4 'грии днк горша и 
5 скснчбваю. 
6 о\/'ко аз'к прилежа 
7 прогн'І;вак> истко 
8 ршаго /ил. о что 
9 дічннши СА о дии 

10 мсга. по что нсро 
11 диши познаи н( 
12 /їлофк скою, о д\/- 

13 ШІ /иои ДОКОЛІІ 
14 противиши СА. 

15 сткориилло\' 'га 
16 о дкіаводі створи 
17 ДІЇ /ЇЛА і€си лоно 
18 ш'кнкіо ангдмтк 
19 II чдкклл'к. БкІВ'к 
20 шіо посдоушдик^ 

21 ніічтиваго св^кта 
22 нао\’сти ма гда 
23 створи шднною по 
24 )^отк сиіо и к то/и\' 

II 

2 колюмна, 

1 стк крагті. СО /иоїбго 
2 оунчинкіа. но на 
3 БЖкіє оузираи ми " 
4 доссрдкіб не (Очаю 
5 СА своіего спнкіа. что 
6 же ко дккводоіс. оу 
7 здержанкіє /иоіє ра 

2 колюмпа 1 листка 
і 1 колюмна II листка. 

н'к иствори. 

познаі€Тк.\^к 
твои. и се о. 

ДОіе ОНО БТ»Г. 
пастк веди.не 
могоу стат.ти 
коу доукак’к.и 
частпіімтк т. 

по\^отедл’к.ко 
сд'кд'к ОКрІчЧ'.о 
да створи п .... с'Гк 
к^кдкю. и кс^к.а 
к"к то іестк.ч'н 
ноу БО ОКЧчІЧ.'к 
Х-окиччіи на.е 
І€ ведетк К'к.їла 
го СА. одлрач.БО 
ми іестк оум .... кке 
рнч^^ии под\.’кі 
И вриноуд'к^)   СТк 
в рОКТі ГрІ5Х'<^. 
комоу реко\'.а 
ЧЮТк СА о /V.Л 
га /иА створ... 

листок. 

—з колюмпа. 

І€СТ . .... 

к . . ... 

ка. 
І€С .. 

Ф .. 
н . . .. 

рл.•• 

Справляю очевидну помилку ориґіналу: крипо\сд'к. 



їі^хтц^ЩРг^щ 

пл і Ці і|^ Д Аі(і№аплд 
’аі * 

>^'. 
ЛТ£ 

ШІІДЬІ. 

м ви 
нидвд'Ьиьі^гіЛ'і., І 
гін'Кллттй«|іняг ^ 

. уК < л еЇ4 к л» в к - 
ЬЛД0ЛЛН±И^Є4Аіі^^ 

'^ІИСТЬ .,пд(^т^/ 'і 
І^Н^ТД]) о с т ь іу .й. "' 
рі,0ЙГОТ>Д. ГЩїДЛЯО І 

ді^тоуцш % 
^ «/шшв.коАв$Ди'" ■ 

^ т^ ' .-. ■- ікд' ".Ч- іі: 

,длгмітьгад»«Е|. Уі Шбпьммдшші 

""‘■' їнгйіа^ІлгШ 

II. ЛИСТОК 2 кол. Ефрема Сирина (0*75% прирох(. велйч;)' 
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8 ЗАР\шил'к ієстк не. 
9 мофи ради стома 

10 шнліа. рекше сп%і 
1 1 рИфНСІЄ. Б'к МЛТБ'к 
12 и во БД'кнкн. н л'к 
13 НИ ®^V^Л исткорил'к 
14 ібстк срНксродіовк 
15 16 во алн'к насади 
16 Л'к ієстк. памлтк 
17 ю старосткипкіи 
18 ДОЛГОТТ^В. СЛкЗ'кІ мо 
19 га исо\'*шид'к іестк 
20 ердце ЛІОІ6 одовли 
21 Л'к ібС'Гк. ува нове 
22 лічнкіа (ОлоучилТі 
23 іілА іестк. оу^иолва 

-24 )("к пригкоздил'к МА 

1 колюмна. 

1 . 
2. 
3 .16 
4 . 

5 . 
6 . 
7 . 

8 . 
9. 

40.16 
11 .не 
12 .10 

13 ... 
14 .!. 
15 . 

16 .ю 
17 .тк 
18 . 
19.V 
-20.\''к 

ч .. 
16. 
пр. 
им 
16. 
ти 
а.. 
кр. 

св. 
м. 
С'Г . 
и •. 
г. . 

т. 
а. 

V. 

Оборот. 

2 колюмна. 

докол'Ьібтк то. 

воле про .... 16 ... же о 
стани С/Л.ди 
оуже В'к. 

гако х'0\’.... а.фи 
СА створившаго 
ТА прогн'квала іб 
си в с'ки зліїи жи . 
ЗНИЛ-Не СУ<УІЄфИ 

.СА ВЛГДТИ ПОКр'кІ 
ваіофаго та. ібгда 
когда (Осто^питк 
СО теве и пр'кдана 
вудеши в роу’Ц'к 
крагк твоих’'к В'к 
жи д .... ола о ди7е 
л\ои и д'Ьл'к І6ГО не 
навиди'Гк во ч. 

и члвкоог .. • иица ... 
СІ к но афе к не^и^ 



СЛОВА СВ. ЄФРЕМА СИВИНА 187 

21 . пристоупнши не 
22 . ПОфЛДИТк ТІЕі 

23 ... погиі^(д .... о .... 
24 . до^'клваго. и при 

III листок. 

1 колюмпа, 

1 іетк н^кі глл. при 
2 ...Т...К... /ИНІч кси 
3 ... р^жаїофж СА о 
4 ... МЕНбнии. и а 
5 .... упокою кта. ксл 
6 ... риз'ківаїє'гіі ЧЛВІІ 
7 кодюБщв н^киздо 
8 ... ив^кіи ... ллдрл'кіи , 

9 додготірпЧідив’^кі 
10 . . . . уОТАИ ВС/А члк'к 
11 КИ СПТИ. ток^мо 
12 ... 6... ноуж ... тв .. .во 
13 .... возТіДаїбТк 
14 ... СА прнз'їаваїб 
15 ... к приид"кт... ко д\к 
16 н'к вси. діоБО Бат'к 
17 дюБО нифк. іако 
18 грАдоуфаго ко мн'к 
19 н"к и... жжо\г вон'к 
20 КЧ'О І€С . . . к ГрАД'кІИ К'к 
21 ...огпкк діоБАи уа. 
22 ... и ... іаи запов’кд ... 

23 .... сБдюдаїа. по 
24 ... доушаїаи бо рТ сло 

1 коліЬмпа. 

1 миши СА. на стра 
2 шм'к/ик соудифи 
3 идбжс страуо/ик 
4 пр'кдт^стогатк т^кі 
5 сАфа Т'кісАфамї 
^6 ангд'к аруандг'к. 

2 колюмпа, 

\\ш М0І6Г0 и в'кру 
ии посдакшс/\лу 
МЛі. БДЖН'к посду 
шаіаи сдовбсс іего 
и уранпн. ока ... 
нж'к жб о ... догша 
га СА. гако оно сдо 
ко со\'ДИТк ібгиоу 
в'к посд'кднии дн .... 
іакоже пишЕТк 
страшно ієстк.а 
сти В'к ро\^ц4; ва жи 
ва. покаи са Брат( 

а нік втчстрашаи са 
покаи СА гр'кшни 

дерзай взираіа 
на неиздречічнн ...,. 
16 и на н'кис.и 
моїб чдвкд. 
рекшаг.... и. 

у'к правед. 
зва .... но г. 
на покаїа. 

.аи СА д.. 

Оборот, 

2 колюмпа, 

л\а станоутк р'кк .... 

югнкнаїа пр'кд'к. 
дифемк ... и н"кпр .., 

Кедн^^кі с'к ангд^кі 
стігдасна и р^кід .... 

нкіб гр'кшнт^іу"*^ 



-гу 4'- А ^ 

1;^ уЖІ 
«ктлкгпог/г^іі^ 
Н д иС‘5 «:ШІ^ ш 

т е к е ті; £'гіл 
рн. пптлпт^іішаш^ 
ТЬСЬ^-НаНДШИІ 

с к с н а а й йяіі ляШ 
«Щ1И С П ПІІЛІМ 

С Д Є Й « ЯКІГН . п о ( К К І 
|іг<іітНІмну/їтйо 

ПЛЯТПІГЙФНМОСИіі. 

^їім'лгніиодшм 
а^і^ттйом^і^^ 

• тягіі,ГполйіїпЧі#^щ 
. с п- к/Штн АГО 

.\ рАїст^ііі^щ 

іін.инййішалі 

IV. лист., І кол; Ефрема Сирпна (0‘757о природ, волич.): 
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7 іегдл Жі 

8 'ГЬ С/Л книги, то 
9 гда разлогчаїотк 

10 дроуг'к (V дроїтл 
11 ... кожб и^кца її) ко 
12 здифк. олв стрлшк 
13 на година и трпі'к 
14 тна. ико прав^дк 
15 н^кіи сої/^дии. стра 
16 шно приидбТк. 

17 КТО Н6 ОуКОИТк С/Л 

18 кто н"к вжасаієтк 
19 СА годинок! окога - 
20 и/ижс со^дии кр"к 
21 ііокті ібстк. и со\"дї 
22 ШЕ н^из/иоаи/ио 
23 и д'кла наша іір"к 
.24 д'к очил\а наши 

НЕІІОНЕСОМО и сдк 
З'КІ НПІОДЕЗН’^кІ. то 
і’да скровифа шве 
рЗОу'Гк СА И ПрЛВЕ 
днии насдадАТк 
СА. кджнии жад ... 
кіііЕи адкавшж .... 
ніан'к ико та на_ 
Ч’А'Гк СА. горе ЖЕ . . . 
СТчІТИВШИДЛ СА сд.,.. 
ико томог задч. 
'Гк СА и вжажю'г. 
и кджни рі)ідавш. 
И ПОКаИВШЕИ СА 
СДЕ. горе ЖЕ СМкИ 
ВШИЛ\ СА Н'кІН'к и 
ко 'ГИ чаділо р'кіда 
ч и илхо'^ч’к. и IIда 

1 колюмна. 

1 І€ЖЕ ГЛаХ'Чі. и ос^-ди 
2 тк в'кі вЧк поедігдни 
3 и діїк. И ІУИДИ СО ЛХЕ 
4 НЕ ПрИІбДЛДЕТк ко 
5 ТЕКЕ Ч'ііснаи си две 
6 рк. питад'к і€си пдо 
7 Тк свою. И ДШЮ ЖЕ 
8 скою ПОГО\'КИДЧі І€ 
9 си и како )^0фЕШи 

10 еДЕ вниити. и оскв® 
11 рнити ми цртко 
12 ПД'кЧЧІ Ч'КОІбИ ОСККЕ 
13 рнидч^ ІЄСИ ОДЕЖЮ 
14 о\*ста твои кдеке 
15 тчи исподнчидчі. і€ 
16 си. КДИЖНАГО СКОІ6 
17 ГО В'кЗНЕНЛВИД'кд'к 

18 І€СИ. сткорид"к І€СИ 
49 кодю дкиводю. мо 

IV листок. 

2 колюмна. 

ЖЕ НІІ има ,. 
фа. ни ііос г ...V. 
кд'кнки НИ т. 
Нки ни мдт .. 

НИЧЧ'ОЖЕ Сї) С. 
ди поедавч^ ч. 

НЦІЕШИ. в С’к ....... 

ДИфИ ЖИКОУ. 
книфавшЕи. 
ради. СЕ црт. 

достивчиучі. 

СЕ ВСЕД'кнкІб р. 
КШИ^^Т. І€СТк. 

досч’к рчида. 
)^Чі ієстк и по. 

ВШИХ* СА о гр'к ..... 
СКОИ]^Чі. СЕ по. 

КД’^КШИХ’Чі. 

си ‘жизнк вд. 
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20 ю жй колю СОкгрглті і€ 

21 си. н /иолниіи 
22 СА КНИНТИ. НД{Ж( 

23 НИЧТОЖ6 послалт^ 

24 І€СИ. ИД(ЖЕ ничто 

1 колюмна. 

1 -СА_Т. . .•ИфЮ 
2 .р««.і ид ••••.•• 
3 .гла 
4 .дости 
5 .ши гла 
6 .когождо 
7 .дро^'жин^кі 
8 .іа. и тогда к к 
9 .... шаи ... г .... рц'к 

10 .... о ... і€'Г"к 
11 .оллоу. ка 
12 .ших' СА славсь. 
13 .ОуЧИ^' СА 
14 ...... а дроужи 
15... "к/и ... іа ... нї 
Ш ......... нтіін'к 
17 .^ 
18 .по иггин'к 
19 .нті со^'д’к 
20 по истинН? 

21 .оу к'ЬдV 
22 .... оми .... в'кздб 
23 .А. аз'к жі 
24 .И БЕЧфА го 

И СИр^КІХ'К І€С. 

о\/-ко алкакш. 
дакшж к'кз. 
і к СА оу к'кк. 
л'кііиактч ст .... 

Оборот. 

2 колюмна, 

н ... х*... сни ... іах’о 
азті же іиолчах'о. о 
НИ МОЛАХО^'’ СА а 
з*к же /иолчах'к 
И ГЛОХЛ'АХ'Ь СА. они 
смФрАХОХ СА аз"к 
же .... д'кньіб/иі% кт». 
зк'кішах^к СА сего 
ради они радогю * 

Тк СА азтч же рт^да 
Ю. сни КесеЛАТк СА 
азТі. же плачю са. 
они цртвхютк со 
ХМК КТі кесконечь 
нтаїа Б'кки. аз'к ж ... 

СО антихрто/\лк ктч 
кесконечнчаїа к'к 
КИ СЛеЛЛ'к ІбСМТк К’к 
. . . конечн'кі. 
о лют^к .... ніч. 

номоу. 
кали^—.. 
ти^Тк СА да мало 
І€ ОНО Вр^МА. ВО^ 

III. Граматика. 

А. ФопольоНя, 

1. Глухі Тч та к. 

Глухі голосозвуки тч та к знаходять ся в стані* упадку 
й часто не відповідають церковно-славянській традиції*. Пере- 
пищик затратив уже почуте {іх значіня й тому бачимо не тільки 
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відклоненя від цврковно-славянщини, але й просто неконсеквенції 
Однак про повний хаос у тім зглядї годї тут єще говорити — 
деяка правильність замітна у нашого перепищика, що був оче¬ 
видно образованою людиною. 

В українській мові удержали глухі своє значінє до XI в.;, 
з того часу починаєть ся їх упадок зразу спорадично, а від 
XII в. що раз частїйше, що видно із постепенного змішаня 
в українських рукописях букви -к з буквою о й букви к з бук¬ 
вою і або з повного пропущеня глуxиx^). Зрештою пропущене 
глухих стрічаєть ся вже й у старих церковно-славянських памят- 
никах, хоч у часах, як повставало церковно-славянське письмен¬ 
ство, мали вони значінє окремих звуків*). Процес вииаденя глухих 
у старій церковно-славянщинї почав ся уже з кінцем X—XI в.*)> 
Також уже в старих церковно-славянських памятниках стрічаємо 
заміну глухих чистими^) і то декуди вже досить вчасно®). 

Але помимо згаданого упадку глухих не змішують ся вони 
ніколи в нашім памятнику (у всіх чотирох листках) — перепищик 
відріжняв старанно 'к від ь не тільки при писаню самих тих 
букв, але й при звукових змінах, яким вони підлягають у нього.. 
Ся звукова проява відповідає церковно-славянській традиції;, 
крім того стрічаємо її в українській мові, частинно в сучасній 
болгарській, у чеських говорах і в сорабськім®). 

Листки І і II. 

Крім того бачимо в уживаню глухих у листках І і II ось 
які прояви :, ' 

а) Глухих нема там, де ми надїяли ся би їх по церковно- 
славянській традиції. Сї прояви можна зібрати в такі громади: 

А. Крнмскій. Украинская грамматика. Тогь І, внпуск'ь 1-й. 
Москва, 1907, стор. 135. А. А. ПІахматовг, Исторія русскаго язнка. 
Ч. II. Изд. 2-е. 1912, стор. 9. 

*) АПкігсЬепвІау.зсЬе вгаттайк уоп \¥. Уо псі гак. Хсуєііє- 
Аиііа^е. Вегііп 1912, стор. 183 і д. 

®) УегдІеісЬепсІе вІауізсЬе вгаттайк уоп Вг. ^Уепгеї Уоп- 
(ігак. І. Вапсі. воійпдеп 1906, стор. 144. 

Уоп (ігак. АІЙпгсЬепзІауізсЬе вгаттайк, стор. 190 і д. 
. ®) Уопйгак. Уег^ІеісЬепйе зІауізсЬе вгаттайк, І. с. 

®) вгаттайк сіег гиіЬепізсЬеп (икгаїпізсЬеп) Врі-асЬе. Уоп Зіе- 
рЬап УОП 8таІ-8іоскуу' ипсі ТЬеосіог вагіпег. ^Уіеп, 1913,. 
стор. 54. 
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а) -к випадає у приіменику: к тому (І об., 1 к., 24 стр.), 
к рокті (І об., 2 к., 21 стр.), к сііи (II об., 2 к., 8 стр.), к роуц'к 
(II об., 2 к., 14 стр.), к ньму (II об., 2 к., 20 стр.). 

Приіменик от-к пишеть ся в нашому памятнику постійно: №. 
■Отже 'к випадає при: вж, кк й огт», але не все, бо маємо та¬ 
кож: в'к (II, 2 к., 11 стр.). Отже у приімениках задержано т» 
тільки раз, а пропущено 5 разів. Подібну прояву стрічаємо вже 
й у старих цер.-слав. памятниках, де такі приіменики уважали ся 
одною цілістю із словом, до котрого належали (сей звуковий 

"процес є одною з найстарших прояв у обпасти глухих)^). 
/3) Також у приімениках-приставках дієслів випадає 'к: 

віілл< (І, 2 к., 18 стр., цер.-слав.: к-кііасти); сд'клау'к (І об,, 1 к., 
-З стр., цер.-слав.: сТіА^лати); исіко-ріііаго (1 об^, 1 к., 7—8 стр., 
цер.-слав.: с'кткорити) ; створшемоу (І об., 1 к., 15 стр.); ство- 
ридк (1 об., 1 к., 16—17 стр.); створи (1 об., 1 к., 23 стр., І об., 
2 к., 11 стр.); исткори (1 об., 2 к., 1 стр.); кциноулТі (І об., 2 к., 
20 стр., цер.-слав.: к-крннжти); сгкор_ (І об.,,2 к., 24 стр.); 
№чаю СА (II, 2 к., 4—5 СТр., цер.-слав.: от’кчаити са); иство- 

■ рилт. (II, 2 к., 13 стр.); (Олоучилт (II, 2 к., 22 стр., цер.-слав.: 

о г'каАічити); сгворикиїаго (II об., .2 к., 6 стр.); №л\(фи са (II 
об., 2 к., 9-*-10 стр.,. цер.-слав.: огтіметаги са); СОсіоупить (II 
об., 2 к., 12 стр., цер.-слав.: ог'кст;міити). 

На 16 випадків пропущеня ж у приімениках — приставках 
..дієслів не стрічаємо в наших обох листках нї одного приміру 
тих приставок із 'ь. 

Отже можна сказати, що у нашого перепищика стало пра¬ 
вилом пропускати у вичислених випадках ж (наш уривок подає 

-приміри приставок: в'к. с'к,,от'к, ир'кд'к). Мусимо се уважати вже 
значним відступленєм від церковно-славянської традиції, де що 
правда лучають ся також випадки пропущеня ж у таких при¬ 
ставках, але не так правильно, як -се бачимо в нащім па- 
мятнику^). 

б) Глухі випадають у середині слів: 
а) мн'к (І, 2 к., 15 стр., II, 2 к., 15 стр., цер.-слав.: мкн-к, 

також: м'кн'к, м’н'к, мн'к); тм'к (І, 2 к., 23 стр., цер.-слав.: 
ткмл, т'кмл) ; искончЕВАїо (І об., 1 к., 4—5 стр., цер.-слав.: исконь- 

чавлти) ; истворщлго (І об., 1 к., 7-8 стр., цер.-слав.: с'ктворк- 
шаіеі'с); что , (І об., 1 к.,.,8 , стр,, .10 стр., II, . 2 к., 5 стр., цер.- 

*■)'Уо п'сігак. Уег§1еісЬеп(іе вІа-уізсЬе вгаттаїік, І, стор. 144. 
Уоп(ігак. АккігсЬепзІауізсЬе Сггаттайк, стор. 186. 
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слав.: чкто, чТіТО, ч’то, ч'гф) ; сгкоршілдо^^ (І об., 1 к., 15 стр.); 
послоі/’шлив^ (І об., 1 к., 20 стр., цер.-слав.; посло\’шіілив'к); 
(гр)'к)^окн'кіи (І об., 2 к., 14—15 стр., II, 1 к., 14—15 стр., цер.- 
слав.: гр'куокьн'к); горим (II об., 1 к., 4 стр., цер.-слав.: гсрь- 
шии); с’го<иАшнАігі (II, 2 к., 9—10 стр., цер.-слав.: столлашвить); 
рїкш£ (II, 2 к., 10 стр., цер.-слав: ректіші); с'ьіриірноіє (II, 2 к., 
11 стр., цер.-слав.: скірииїтьн-к); БД'кньн (II, 2 к., 12 стр., цер.- 
слав.: к'кд'Ьниіе); ср-ккролювкіє (II, 2 к., 14—15 стр., цер.-слав.: 
скрївро^)); срдці (II, 2 к., 20 стр., цер.-слав.: сртідьц*, срьдвцО; 
створившаго (II об., 2 к., 6 стр., цер.-слав.: сьтворивтішаїего); 
зл-ки (II об., 2 к., 8 стр., цер. слав.: з'кл-к). 

Примірів задержаня глухих у середині" слів листки І і II не 
мають. Се вказує також на дуже значний упадок глухих. — На- 
слі'дком частого випаденя в по шелестозвуках можна говорити 
про сильно розширений процес отвердїня шелестозвуків у на¬ 
шому памятнику супроти цер.-слав. традиці’і. Систематичне про¬ 
пускане -к у середині слів стрічаєть ся вже в XIV в.^). 

/3) Окремо належить зазначити брак в після а у слові: 
(по)лза (І, 2 к., 13 стр., цер.-слав.*: полвза, полвза). 

в) В уживаню глухих при плавних бачимо отсі прояви: 
а) Згадана фонема: ползл є також приміром на ствердненє 

плавних шелестозвуків у нашім памятнику супроти цер.-слав. 
традиції, яка знала тут: Сопе. 4- ь, Колиб таких примірів отвер- 
діня л було у нашім памятнику більше, моглиб ми уважати іх 
до певного степеня впливом живоі укра'інськоі мови — і то за¬ 
хідної іі галузи®). 

(3) Громаду звуків: Сопз. -Ь л-в + Сопе, знаходи.мо в на¬ 
ших листках іще в слові: пл-вти (І, 1 к., 21 стр.). Сполуки: Сопе. 
-+- рт». -Ь Сопз. нема. 

у) Сполуку: Сопз. + лв + Сопз. бачимо також раз у слові: 
слвзчи (II, 2 к., 18 стр., цер.-слав.: сл-взл). Сполуки: Сопз. -Ь рв 
-Ь Сопз. нема. 

б) На місці тих сполук знаходимо зрештою в нашому па¬ 
мятнику правильно звукові громади: Сопз. + ол -Ь Сопз. і Сопз. 
4- £р -Ь Сопз.: чірв... (І, 2 к., 7 стр., як що се слово відповідає 
цер.-слав.: чр-вкв); (с)кксрнтііми (І об., 2 к. 4-II об., 1 к., 18—19 

Гл. про се слово у Вондрака: АВкігсЬепзІауізсЬе бгатта- 
Вк, стор. 354—5. 

ПІахмаговх. Курсь ист. рус. яз.,'стор. 225. 
*) Крнігскій. ор. сік, стор 88. 

ЗАПИСКП, Т. СХХУП. 
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стр., цер.-слав.: сквр’кн'ь); іМилосЕрдьіє (II, 2 к., 3—4 стр., цер.- 
слав.: милоср'кдніє); оуздіржаньїє (II, 2 к., 6—7 стр., цер.-слав.: 
о^’здр'кжаниіе); долготта (II, 2 к., 18 стр., цер.-слав.: длтігота) ^ 
оу/иолка)^'к (II, 2 к., 23—24 стр., цер.-слав.: оу’/«л'ькити). На місціЧ 
рт» і л'к між двома шелестозвуками являєть ся: ор, ір, ол в укра¬ 
їнських памятниках у XIII—XIV в.^- Коло XV в. переходить таке 
ол у двозвук: оу (ов)^). Правильне уживане ер, ор, ол між двома 
шелестозвуками характеризує руську графіку XIV в.^). 

г) На МІСЦІ глухих 'к, ь бачимо: о, « ще в середині слів: 
по)сот£М'к (І об., 2 к., 9 стр., цер.-слав.: ііо)^отклл'к і по^’отш'к) 
ровті (І об., 2 к., 21 стр., цер.-слав.: р'ьв’к і рок'к); когда (II об., 
2 к., 12 стр., цер.-слав.: к'кгда і когда); но (II об., 2 к., 20 стр., 
цер.-слав.: н'к). 

д) Звукові сполуки: ии, иіе, ию. ніа являють ся в нашім 
памятнику усе в ВИДЇ: кИ, кІЄ, кЮ, кИ. Отже: ДкИКОЛї (І об., 1 к.,, 
16 стр.); понош'кнкю (І об., 1 к., 17—18 стр.); склью (І об., 2 к.,. 
12 стр.); оунчинкіа (II, 2 к., 2 стр.); вжкіе (II, 2 к., З стр.); ми- 

лосердкіє (II, 2 к., 3—4 стр.); спнкіа (II, 2 к., 5 стр.); дкиколоу 
(II, 2 к., 6 стр.); оуздержанкіе (II, 2 к., 6—7 стр.); ср'кБроліоккіе. 
(II, 2 к., 14—15 стр.); памАТкіо (II, 2 к., 16—17 стр.); поксл'кнкіа 
(II, 2 к., 21—22 стр.). 

2. Буква 'к. 

Звукове значінє сеї букви в нашім памятнику можна озна¬ 
чити переважно як сучасне українське: і, ї, деколи може й як: 
іе. В значіню: и, як се бачимо нераз у старо-церковно-славян- 
ських, а ще частїйше в середно-болгарських памятниках, не стрі¬ 
чаємо ’к нї разу. По дослідам Кримського утратив звук її своє 
двозвукове значінє (їа, іе) у многих говорах полудневої Гали¬ 
чини, Буковини, Поділя й сусїдної части полудневої Волині й пе¬ 
ремінив ся в однозвучне: і — між ХНІ і XIV в.; в середній Во¬ 
лині стало ся се в XIV—XV в., у східно-українських говорах ще 
пізнїйше, бо аж у XVII—XVIII в. Деякі українські говори (пр.. 
північна Київщина, окраїнні й архаїчні говори) не стратили й до^ 
нині двозвукової вимови (іе) букви “кО. 

^) Соболевскій. Палеографія, стор. 83. 
*) Крнмскій, ор. сіЦ стор. 89. ПГахігатовг. Иет. рус. яз. ч. 

II, стор. 134 і д. 
®) Шахматовг. Куреь исторіи русекаго язика, стор. 202. 
Крнмскій, ор. сіі., Токь І, внпуск'ь 2-й, Москва, 1908, стор.. 

205^—2057?. 
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в области сеї букви бачимо в нашім памятнику ось які 
прояви: 

а) Ф.стоїть замість цер.-слав. Сю прояву стрічаємо в укра¬ 
їнській области вже від XI в.^). Тут маємо такі групи: 

а) Ріжні відмінки імеників, що в цер.-слав. кінчать ся на: 
{нніє (зглядно: іениіе), ению мають у нашім памятнику без ви¬ 
їмку окінченє: 'кньїє. "кикіо; .. (І, 2 к., 18 стр.); ііонс- 
шіїньїо (І об., 1 к., 17—18 стр., цер.-слав.: поношжиіє). 

/3) У відмінї заіменика: к с-ки (II об., 2к., 8 стр., цер.-слав.: 
к’к сен). 

у) Переченє н'к замість н( — чи воно стоїть самостійно, 
чи є приставкою : н'кчтикаго (І об., 1 к., 21 стр.); н'к нсгворн 
(І, 2 к. 4- 11, 1 к.,'1 стр.). 

б) Крім того стоїть -к замість і в таких словах: к'клкю (І, 
2 к. -}- II, 1 к., 12 стр., цер.-слав.: кілии); срккролюккіе (II, 2 к., 
14-15 стр.). 

б) е замість Нк подибуємо в слові: тжес... (І, 2 к., З стр., 
цер.-слав.: т'кло). Кримський думає, що се слово могло мати 
в українській живій мові вже в XI в. (, а не 'Ь^). Натомість Шах- 
матов добачує у тодїшнїх формах: теліс». •г«лки, 'I•(л«са вплив 
церковної мови на руську®). Зрештою появляєть ся і замість "к 
деколи вже й у старших цер.-слав. памятниках, що повстали 
у східно-сербській язиковій области*). 

3. Инші прояви в области во.калїзму. 

а) Носових голосозвуків: а не знає наш памятник. їх 
місце заступає: оі,% к». а (все в значіню: и). 

б) Цїкавий випадок т.зв. другого повноголосу: докол'кіетк 
(II, 2 к., 1 стр., цер.-слав.: довл'к'ги). 

в) Примірів першого повноголосу не знаходимо в наших 
листках. Відповідні слова мають тут єще давнїйший вид, як се 
бачимо звичайно в наших памятниках XI—XIV в.®). Отже: крагті 
(II, 2 к., 1 стр., II об., 2 к., 15 стр.); пр'кдана (II об., 2 к., 13 
стр.). 

^) Зіоску^-вагіпег, ор. сік, стор. 52. 
Ор. сік, Т. І, внп. 2, стор. 2045'. 

2) А. А. ПГ-ахматовг. Курсь исторіи русекаго язнка. Часть І. 
2-е изданіе. Спб., 1910—1911, стор. 190. 

*) УопЗгак. АккігсЬепзІауізсІїе Огатшайк, стор. 98. 
5) Соболевскій, Палеографія, стор. 83. 
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г) 0 замість а в слові: неродити (І об., 1 к., 10—11 стр., 
цер.-слав.: нерадити і неродити). 

д) е замість а: нскончЕкаю (Г об., 1 к., 4—5 стр., цер.-слав.: 
исконьчакати). 

4. Важнїйші прояви в области консонантизму. 

а) Після гортанної: г, знаходимо: и: погикм... (II, 2 к., 
23 стр.). Такі звукові громади стрічаємо в західно-українських 
памятниках уже від XII в.^). У XIV в. стає ся проява зовсім зви- 
чайною^. 

б) Шипячі: ж, ч, ш. Ці та звук ц бачимо часто в злуцї 
з мягкими. І так знаходимо ірк: н£/моі|ік (І об., 1 к., 11 —12 стр.); 
жи, чи, ши, фи: жнвпьли (І, 2 к., 12 стр.); н«родиши (І об., 1 к., 
10—11 стр,); протнвншн са (і об., 1 к., 14 стр.); раздрушилт. 
(II, 2 к., 7—8 стр.); нЕллофи (II, 2 к., 8—9 стр.); нсоушил'к (II, 2 
к., 19 стр.); ....фи (II об., 2 к., 5 стр.); жизни (II об,, 2 к., 
8—9 стр.); ФмЕфн (II об., 2 к., 9 стр.); к^удЕШн (II об., 2 к., 14 
стр.); в'кжи (II об., 2 к., 15—16 стр.); прнстоупишн (II об., 2 к., 
21 стр.); жю, чю, шю; уожіо (І, 2 к., 24 стр.); Бтик'кшіо (І об., 
І к., 19—20 стр.); ...а... чіотк са (1, 2 к. + II, 1 к., 22—23 
стр.). Звукових сполук: Ж'к, чч»; шт», ф'к, ц'к, ж'кі, ч'кі, шч^і, 
фтц, Ц'К!. жоу, чоу. шоу, фоу' ~ наш памятник не знає. 
Натомість нема тут сполук шипячих: ж, ч. ш, ф і звука ц із а, 

а є виключно сполуки з а. Також нема сполук тих букв із іє, 
а є тільки сполуки з е, як що не брати під увагу випадків 
у родїг кжкіе (II, 2 к., З стр.). Таке уживане мягких при шипя¬ 
чих і аффрікатах стрічаєть ся звичайно в руських памятниках 
XIV в."). , 

в) Замітне тверде а у згаданому примірі: (ііо)лза. 

г) Мягченє'губних відбуваєть ся при помочи самого а без 
л: ПА (І, 1 к., 1 стр.). 

д) ж замість цер.-слав.: жд: уожіо (І, 2 к., 24 стр., цер.- 
слав.: уождл). Таку звукову прояву стрічаємо вже в Остромі- 

Крнмскій, ор. сіі., Т. І, вна. 1, стор. 127. 

Соболевскіи. Палеографія, стор. 83. Вчасну появу ги. кн. 
уи заж. г'кі. кти. х^кі уважають деякі дослідники признакою українського 
походженя пажятника (ПІахматовь, ор. сіі., стор. 197). Докладнїпше 
про сю прояву гл. у Шахжатова; їїстор. рус. яз. ч.,ІІ, стор. 133 і д. 
По українським памятяикам знає її Шахиатов також від XII в. (стор. 134). 

ПІахжатовь. Курсь истор. рус. я'з., стор. 202. 
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ровім Ев. XI в., а від XII в. появляеть ся вона вже систематично 
в деяких памятниках^). 

е) Випад шелестозвука згідно з цер.-слав. мовою; исо\" 

шнлту (II, 2 к., 19 стр.)- 
ж) Вставка д у сполуці: Сопз. + р — також згідно з цер.- 

слав. традицією: раздрушилт» (II, 2 к., 7—8 стр.). ■ 
з) Взаїмна заміна звуків: оу і в: оузираи (II, 2 к., З стр., 

цер.-слав.: втквирати)^); оуздсржаньїе (II, 2 к., 6—7 стр., цер.- 
слав.: в'ьздр'кжанніє, оуздрткжаниіє). В українській мові почала 
ся така взаїмна заміна оу і в вже в XI в., але на ширші розміри 
стрічаємо її що йно в памятниках після XII в.®). Соболєвський 
бачить таку заміну також у сербській мові^), у двинськім®) 
1 псковськім говорі®). 

Б. Морфольогія. 

1) Останки номінальної деклінації прикметників: перша — 
асс. ріиг. пеиіг. (І об., 1 к., 4 стр.). 

2) В прономінальній деклінації прикметників і дієприкмет¬ 
ників маємо все тільки стягнені форми. 

3) З особа зіп^. і ріиг. дієслів кінчить ся все на: тк за¬ 
мість цер.-слав.: тт». 

4) 2 ос. 8Іп§. дієслів має постійно окінченє: ши. 
5) Цікава форма: аз'ь, прилежа (І об., 1 к., 6 стр.). 
6) Аогізі.; наустй /Ма (і об., 1 к., 22 стр.); створи (І об., 

2 к., її стр.). 
УІи'стки III і IV. 

А. Фонольоґія. 

1. Глухі 'к та ь. 

В уживаню глухих бачимо у листках III і IV ось які заміт- 
нійші прояви: 

а) Глухі випадають: 
а) Тк у приімениках-приставках дієслів: створилтк (IV, 1 к., 

18 стр.); свліодаїа (III, 1 к., 23 стр., цер.-слав.: с'ьвлюдати); 

1) Шахматовг, ор. сіЦ стор. 192—3. Причину сеї прояви ба¬ 
чить Шахматов у тім, що руська мова ие знада, здаєть ся, сполуки: жд. 

Слово: оузнраА знаходимо у XIII словах Григорія Богослова 
XI в. (Там же, стор. 244). 

®) Крнмскій, ор. сії., стор. 111. 
Палеографія, стор. 80. 

®) Там же, стор. 84. . ' 
®) Там же. 
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(Окірзо^т’і» ОА (III об., 2 к., 9—10 стр., цер.-слав.: О-Г'ккр'кзати); 
(Окерглті (IV, 1 к., 20 стр., цер.-слав.: оттквркшти); кнннти (IV, 
1 к., 22 стр., цер.-слав.: к-кни-і-н). У перших двох листках не ма¬ 
ємо НІ одного приміру писаня тих приставок із 'к; в двох остан¬ 
ніх стрічаємо: пр'кд'кс’гсгатк (III, 1 к., 4 стр.); к’кзнінакид'кл'к 
(IV, 1 к., 17 стр.). За те самостійні приіменики: к-ь. к-к. пр-кд-к 
пишуть ся в листках III і IV виключно з -к крім одного ви¬ 
падку: к (IV, 2 к., 7 стр.). Тільки замість от-к бачимо постійно: 
й>. Отже: кк (III, 2 к., 12 стр., IV, 1 к., 2 стр., IV об., 1 к., 8 
стр., 2 к., 14 стр., 16 стр. [на кінці стрічки], 18 стр.); кт, (III, 1 
к., 20 стр., на кінці стрічки); 'пр'кд'к (III об., 1 к., 23—24 стр., 2 
К., 2 стр.); ск (III об., 2 к., 4 стр.). 

/3) У приімениках-приставках инших слів: скрокиїра (III об., 
2 к., 9 стр., цер.-слав.: сккрокиїїітї); всслігньїє (IV, 2 к., 12 стр., 
цер.-слав.: ктіссліениіе). Але є й раз: с-кгласна (III об., 2 кол., 
5 стр.). 

б) Глухі випадають у середині слів: 
а) іин-к (III, 1 к., 2, 18 стр., IV об., 1 к., 10 стр.); вен (III, 

1 к., 2, 16 стр., цер.-слав.: вьск); вса (III, 1 к., 5, 10 стр.); н-к- 
изло(б)иіі'кіи (Пі, 1 к., 7—8 стр.); токлдо (III, 1 к., 11 стр., цер.- 
слав.: •г'кк'кмо. •г'кк.ио); пі>слакиішу (III, 2 к., 2 стр., цер.-слав.: 
послак'ьиіоу); гр’кшниче (III, 2 к., 15—16 стр., цер.-слав.: гркіїїк- 
мик'к); нж.здр(Ч'кнн(о)іє (III, 2 к., 17—18 стр., цер.-слав.: нжз- 
дречжкноіє); рбкшаг(о) (III, 2 к., 20 стр., цер.-слав.: рект.ша); 
страшно (III, 2 к., 11 стр., III об., 1 к., 15—16 стр, цер.-слав.: 
страшкн к); страііін'кмк (III об., 1 к., 1—2 стр.); книги (III об., 
1 к., 8 стр., цер.-слав.: К'книга і книга); 'гогда(ІІІ об., 1 к., 8—9 
стр., III об., 2 к., 8—9 стр.,' IV об., 1 к., 8 стр., цер.-слав. де¬ 
коли: •гог'кда, хоч звичайно Є: тогда); швца (III об., 1 к., 11 
стр., цер.-слав.: овьца); козлифк (III об., 1 к., 11—12 стр., цер.- 
слав.: козкаиш'Гк); трж'кч’на (III об., 1 к., 13—14 стр., цер.-слав.: 
тржп кн к); кто (III, 1 к., 20 стр., III об., 1 к., 17, 18 стр., цер.- 
слав.: к'кто, але є й: кто, к’то); іьмжї (III об., 1 к., 20 стр., цер.- 
слав.: и.иТіЖї); с'кгласна (III об., 2 к., 5 стр., цер.-слав.: 
ст^гласкн-к); гр-кши-кіу-к (III об., 2 к., 6 стр., цер.-слав.: гр кшкн-к); 
нжолезна (III об., 2 к., 8 стр., цер.-слав.: ноіолкЗкнтч); іірак(днии 
(III об., 2 к., 10—11 стр., цер.-слав.: праньдкнті.); жад(а)вшж 
(III об., 2 к., 12—13 стр., цер.-слав.: жадавТіїїіО; алкавпіж (III 
об., 2 к, 13 стр., цер.-слав.: алкав'кше); скітивпіиіМ са (III об., 
2 к., 16 стр., цер.-слав. повинно би бути: скітив-кшим-к са, хоч 
Мікльосіч не знає дієслова: скітитн са, тільки прикметник: 
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сьітО^); Р'мдавшж (НІ об., 2 к., 19—20 стр., цер.-слав.: рта- 
лав'ьшс); поклившж са (III об., 2 к., 20 стр., цер.-слав.: покд- 
ИЕ-ьше са); сдї (III об., 2 к., 21 стр., IV, 1 к., 10 стр., цер.-слав.: 

•сьде і сдї); смвідвшим са (III, 2 к., 21—22 стр., цер.-слав.: слди- 

ідв'ьшш'к са); посл'кднии (IV, 1 к., 2—З стр., цер.-слав.: по- 
сл'кдвн'ь); т’кснди (IV, 1 к., 5 стр., цер.-слав.: ткскнії і т'кснт»)*); 

клнжнАго (IV, 1 к., 16 стр., цер. слав.: вдижьнк і без ь); послалті. 
<IV,•! к., 23 стр.); ничтожс (IV, 1 к., 23, 24 стр., 2 к., 1, 5 стр., 
цер.-слав.: ничьтожО; вд'кнви (IV, 2 к, З стр.); послав'к (IV, 2 

?к., 6 стр.); ВСІ; (IV, 2 к., 7 стр.); ....сниіравшж (IV, 2 к., 9 стр.); 
(IV, 2 к., 13 стр.); по(каи)в'киіи\' са (IV, 2 к., 15—16 

стр., цер.-слав.: покаив'ьши)^!! са); вд'ккши)^'к ■(IV, 2 к., 18 стр.); 
слелдті (IV об., 2 к., 18 стр., цер.-слав.: с'клїм’к); алкакш.... (IV, 
.2 к., 21 стр.); давшої (IV, 2 к., 22 стр., цер.-слав.: дав-ьші); 
слак-к (IV об., 1 к., 12 стр.); кчерА (IV об., 1 к., 24 стр., цер.- 
слав.: вкчіра і втічіра); см'криуоу са (IV об., 2 к., 6 стр., цер.- 
слав.: с'к/и'крити); вісконічн-кііа (IV об., 2 к., 17 стр., цер.-слав.: 
Бссконкчкн'к); ...конїчн'кі (IV об., 2 к., 19 стр.). Супроти сих 
дуже численних примірів випаденя глухих у середині' слова ма¬ 
ємо ледви 4 приміри задержаня і'х: страшкна (III об., 1 к., 12— 
13 стр.); правЕДкН'кіи (III об., 1 к., 14—15 стр.); мкн-к (III об. 
1 к., 15—16 стр.); кЕсконЕЧкнЧіїи (IV об., 2 к., 14—15 стр.). 

в) В уживаню глухих при плавних бачимо ось які прояви: 
а) Громаду звуків: Сопе. + л-к -Ь Сопз. знаходимо в на¬ 

ших листках тільки раз: пл^кти (IV, 1 к., 12 стр.). 
/?) Також раз знаходимо сполуку: Сопз. лк -Ь Сопз.: слкзта 

(ПІ об., 2 к., 7—8 стр.). 
у) На місці' тих сполук знаходимо зрештою в наших лист¬ 

ках правильно звукові громади: Сопз. -І- ор'' + Сопз. і Сопз. -4- 
ір^' -4- Сопз.: (дол)готЕрп'ЬлиЕ'кі(н) (III, 1 к., 9 стр., цер.-слав.: 
дл'кготр'кп'клив'к); дерзай (III, 2 к., 16 стр., цер.-слав.: др-ьзати); 
СОкерзоутк СА (III об., 2 к., 9—10 стр., цер.-слав.: отвр'кзати); 
осквИрнити (IV, 1 к., 10—11 стр., цер.-слав.: осквр’книти); 
оскБсрннл'к (IV, 1 к., 12—13'стр.); исполнчіїа'к іеси (IV, 1 к., 15— 
16 стр., цер.-слав.: испл'книти); СОвергаті іеси (IV, 1 к., 20—21 
стр., цер.-слав.: от'ьвр'кгл); ліолчах-о (IV об., 2 к., 2 стр., цер.- 
слав.: млтічати) ; /молча^-к (IV об., 2 к., 4 стр.). 

^) Ьехісоп раїаеозіоуепісо-дгаесо-іаііпиш етеїкіаіит аисішп еЗі- 
•ЗІ1 Ег. МікІозісЬ. УіпйоЬопае 1862—1866, стор. 968. 

*) Вондрак (АПкігсЬепзІау. вгаш., стор. 186) знає тільки: т-кснт». 
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г) На місці' глухих т», ь бачимо о, ( ще в таких разах: 
а) У приімениках: кті, ск, коли вони творять окремі слова : 

ко (III, 1 к., 15 стр.); со (IV об., 2 к., 13, 16 стр.)^). 
У приімениках-приставках ді'єслів: воздаїетк (ПІ, 1 к., 15 

стр., цер.-слав.: к'нздаити). 
у) В середині слів: токмо (III, 1 к., 11 стр., цер.-слав.: 

тТіКТкмо); кон'к (III, 1 к., 19 стр., цер.-слав.: ктінт,); кеск (III, 1 
к., 21 стр., цер.-слав.: вьсь); правїд.... (111, 2 к., 21 стр,); пра- 
ВЕДкнтіїн (111 об., ,1 к., 14—15 стр., цер.-слав.: иравьдьн'к); н'к- 
пр(а)ведн'кі(у) (ПІ об., 2 к., 3—4 стр.); ніподезн-кі (Пі об., 2 к., 
8 стр., цер.-слав.: НЕПолкЗкн'к); правЕднии (ПІ об., 2 к., 10 стр.); 
двЕрк (IV, 1 к., 5^6 стр., цер.-слав.: дккрк); плотк (IV, 1 к, 6—7 
стр,, цер.-слав.: пд-ктк); кр'кпок'к (IV, 1 к., 20—21 стр., цер.-слав.: 
кр'кп’ьк'к); вЕсконЕЧкн'кікі (IV об., 2 к., 14—15 стр., цер.-слав.: 
ВЕСКОНкЧкН'к); ... . КОНЕЧН'КІ (IV об., 2 к., 19 стр.). 

д) Звукові сполуки: ии, иіе, ніо, ии бачимо все в виді: ки^ 
кіе, ккі, кіа: р'ьід(а)нкіє (ПІ об., 2 к., 5—6 стр.); сдльIавIиил^ са 
(111 об., 2 к., 21—22 стр.); дкіаводю (IV, 1 к., 19 стр.); вд'кнкіа: 
(IV, 2 к., З стр.); ..'.нкіа (IV, 2 к., 4 стр.); ксЕл'кнкіє (IV, 2 к., 12 
стр.); .д'кнкіе.мк (IV об., 2 к., 7 стр.). Сполуку: ии знахо¬ 
димо тільки в таких випадках (очевидно вони зовсім иншої ка¬ 
тегорії, як вичислені приміри): у перших двох листках: о^'трии, 
(І об., 1 к., 3—4 стр.); члвкооувиица (II об., 2 к., 19 стр.); у двох, 
останніх: соудии (ПІ об., 1 к., 15, 20 стр.); приидЕТк (ПІ об, 1 к.,. 
16 стр.); ііракЕдннн (ПІ об., 2 к., 10—11 стр.); вджнии (ПІ об., 2 
к., 12 стр.); о(вр'к<и)ЕИЕнии (ПІ, 1 к., З—4 стр.); приид'к'г(Е) (ПІ, 1 
к., 15 стр.); посл'кднии (IV, 1 к., 2—З стр.); винити (IV, 1 к.^ 
22 стр.). 

е) Окремо належить піднести перехід кінцевого 'к в о 
у фразі: азті ЖЕ іИолча)^о. они... (IV об., 2 к., 2—З стр.). Кін¬ 
цеве о В: молча](^о повстало під впливом о в: они. Се знана 
проява т. зв. запйЬі. 

ж) ж замість к бачимо у слові: іес/итк (IV об., 2 к., 18, 
стр., цер.-слав.: іес(«к). 

2. Буква "к. 

В области букви 'к бачимо в наших листках ось які 
прояви: 

Лробу пояснена таких прояв подає: Л. Л. Васи.дьевг. О вліяніи 
неіотированннхь гаасннхг па предьідуЦій открьітнп слогг. (И з віст. 
Отд. рус. яз. п СЛО.В. И. Акад. Наукь Спб., 1908, стор. 181—255)* 
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а) 1; замість цер.-слав. і. Тут е такі групи: 
а) Замість цер.-слав. окінченя іменика:. -іениіе маємо 

Існкіе; кс^л'кнкі€ (IV, 2 к., 12 стр., цер.-слав.: в^ьссліениіе). 
/?) Переченє ні: замість т — чи воно самостійне, чи при¬ 

ставка: н'кзло(к)иіПі.іи (III, 1 к., 7—8 стр.); ніі к'кстрашаи са 
(III, 2 к., 14 стр.); н'кисп(ок'кА)иллоі€ (III, 2 к., 18—19 стр.); н'к 
кжаслїб'гк СА (III об., 1 к., 18—19 стр.); ні:иЗіиолигио (III об., 1 
к., 22 стр.); ні:пр(а)всАН’ьі()(’) (III об., 2 к., З—4 стр.); н'к имл..», 

(IV, 2 к., 1 стр.). * 
у) Крім того бачимо ще 'к замість б; нєизар«чі:нноі€ (III, 2' 

к., 17 стр.); тртічтнд (111 об., 1 к., 13—14 стр.). 

3. Инші звукові прояви в области вокалізму. 

а) Примірів першого повноголосу нема в наших листках.. 
Відповідні слова мають тут ще давнїйший вид, отже; х'рлнАии 
(111, 2 к., 5 стр.); пр'кА'кстогатк (ІІІ об., 1 к., 4 стр.); лр'кд'к (III 
об., 1 к., 23—24 стр., 2 к., 2 стр.); насладАтк са (III об., 2 к., 
11 стр.). 

б) "кі замість и:‘исполіп^вл'к (IV, 1 к., 15 стр.). 

4. Важнїйші прояви в области консонантизму. 

а) Після гортанних: к, г бачимо все: и: члкки (III, 1 к., 11 
стр.); книги (IV, 1 к., 8 стр.); к'кки (IV об., 2 к., 14—15 стр.). 

б) Шипячі: ж, ч, НІ, ЦІ та звук ц бачимо нераз у злуцї 
з мягкими голосозвуками. Отже знаходимо: чк, шк, цік, цк: 
члкіі(к)оліокщі% (III, 1 к., 6—7 стр.); нифк (III, 1 к., 17 стр.); ко- 
злифк (111 об., 1 к., 12 стр.); страніьна (III об, 1 к., 12—13 стр.); 
Б(скон(чкніла (IV об., 2 к., 17 стр.); жи, чи, ти*, фи, ци : жика 
(III, 2 к., 12—13 стр.); ...миши са (III об., 1 к., 1 стр.); соу- 
АНфи (III об., 1 К., 2 стр.); очи/ма (III об., 1 К., 24 стр.); наши<иа 
(111 об., 1 к., 24—25 стр.); с^кітикіїїим са (III об., 2 к., 16 стр.);. 
)^офтін (IV, 1 к., 9 стр.); ифнпи (IV, 2 к., 7 стр.); (IV, 
2 к., 8 стр.); жикоу (IV, 2 к., 8 стр.); ..•кши)("к (IV, 2 к., 13 
стр.); по(каи)вши)(' са (IV, 2 к., 15 — 16 стр.); ...ВА"ккших'Т\ (IV,. 
2 к., 18 стр.); жизнк (IV, 2 к., 19 стр.); .ши (IV об., 1 к., 5 
стр.); об., 1 к., 7 стр.); са (IV об., 1 к., 
12 стр.); оучи^’ СА (IV об., 1 к., 13 стр.); дроужи.... (IV об., 1 
к., 14 стр.); чі:, ц’к: нжзар^чі:нн(о)і€ (III, 2 к., 17 стр.); к^к рогціч 
(III, 2 к., 12 стр.); жіо, чю, шю, фк>: вжажют... (III об., 2 к., 18^ 
стр.); АШ»о (IV, 1 к., 7 стр.); (IV, 1 к., 13 стр.); ....ифю 
(IV об., 1 к., 1 стр.); плачіо са (IV об., .2 к., 12 стр.). 
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в) Мягченє губних відбуваєть ся при помочи самого а без 
Л: ЛЮБАМ (НІ, 1 к., 21 стр.); глоу/МА^' са (IV об., 2 к., 5 стр.). 

г) ж замість цер.-слав.: жд: кжлжють (III об., 2 к., 18 стр.); 
(т)роужліоівеи СА (III, 1 к., З стр., цер.-слав.: троуждакіїїіітїи са); 

одежю (IV, 1 к., 13 стр., цер.-слав.: одеждх). 
д) Вставка: д у сполуці: Сопз. -Ь р згідно з цер.-слав. тра- 

-Дицією: нжздр£Ч'кнк(о)іе (III, 2 к., 17—18 стр.). 
е) Мягке р у слові: кЕчсрА (IV об., 1 к., 24 стр). Зрештою 

•бачимо тільки тверде р. 
ж) Взаїмна заміна звуків; оу і к: вжлсліеть са (III об., 1 к., 

18—19 стр., цер.-слав.: оужлслти са); к'кстрлшли са (Ні об., 2 к., 
14 стр., цер.-слав.: оустрдіїмтн са); взирліа (III об., 2 к., 16 стр., 
цер.-слав.: оузирати (в иншім значіню) і в'кзирати); оу в зна- 

•чіню: к'к (IV, 2 к., 23 стр.). 
з) Отвердїнє л\: згадане висше іес/м-к. Сю прояву стрічаємо 

^в наших памятниках вже від XI в.^). 

Б. Морфольоґія. 

1) Останки йиДІіз у деклінації: пріїліі очи/иа нашима (ПІ 
об., 1 к., 24 стр., 2 к., 1 стр.). 

2) N0111. зіп^. імеників тазе.: и: соудии (III об., 1 к., 15 стр., 
-20 стр.). Се й відповідає цер.-слав. традиції. 

3) Останки номінальної деклінації прикметників: ват-к (III, 
1 к., 16 стр.); нифк (III, 1 к., 17 стр.); клжн'ь (III, 2 к., З стр.); 
жика — §еп. зіпд. тазе. (III, 2 к., 12—13 стр.); «р-кпокті — пот. 
зіп^. (111 об., 1 к., 20—21 стр.); с-кгласна (111 об., 2 к., 5 стр.); 
нспонЕсо.ио (III об., 2 к., 7 стр.); нлюлЕЗнти (III об., 2 к., 8 стр.); 
Блжнн (III об., 2 к. 19 стр.). 

4) Згадане вже: іес/м'к замість цер.-слав.: ієс,иь. 
5) Замітна форма: склюдаїа (III, 1 к., 23 стр.). 
6) В нашім памятнику стрічаємо- ще раті ргаеі асі І.,: 

■лослак'к (IV, 2 к., 6 стр.); слав'ь (IV об., 1 к., 12 стр.). 
7) Зазначимо також зложені форми:' слем'к іес<и’к (IV об.', 

12 к., 2 стр.) і {ці: ртидати и,моуть (III, 2 к., 23—24 стр.). 
8) З особа ріиг. ітр(. не має окінченя тк, як се стрічаємо 

‘Часто в укр. памятниках — отже: і\лолА]соу са (IV об., 2 к., З 
стр.); с.икрАХ'оу СА (IV об., 2 к., 6 стр.). 

На основі тих даних можна припустити, що нащі листки 
(всї чотири) написані на Україні', десь у Галичині або на Волині', 
з кінцем XIII або з початком XIV в. (правильне уживане букв; 

^) Крнмскій, ор. сії., стор. 108. 
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и і А, систематична поява: ор, ол, ер між двома шелестозву- 
ками — вказують на першу половину XIV в.). Отже грама¬ 
тичні прояви потверджують се, на що вказує й палеографія. 

IV. Лексика. 

Належалоб єще рішити, до якої громади текстів можна при- 
числити наші уривки, себ то установити редакцію, на якій опи- 
раєть ся перепищик сих слів св. Ефрема Сирина. 

Переклади творів св. Ефрема Сирина стрічаємо в славян- 
ській літературі дуже вчасно. На церковно-славянську мову пе- 
рекладано їх уже в часах болгарського царя Симеона (| 927 р.). 
Авторами тих перекладів були очевидно найблизші ученики св. 
Кирила й Методія^)—Найстаршою славянською рукописю з тво¬ 
рами Еф'рема Сирина є глаголицький македонський листок із 
XI в., що містить дві бесїди з „Паренесіса“ Ефрема. Сей уривок 
опираєть ся власне на текстї з часів царя Симеона®). Видаючи 
сей листок, додав до нього І. Срезневський відповідні виписки 
із слів Ефрема Сирина по рукописї ХПІ в.’), при чім зачислив 
сю рукопись із XIII в. до тої самої категорії текстів, що й ма¬ 
кедонський глаголицький листок. Далї обговорив Срезневський 
пергамінову рукопись поученій Ефрема Сирина, власність Імпе¬ 
раторської Публичної Бібліотеки в Петербурзї, котру він відніс 
до 1288 р.^). Однак уже А. Соболєвський виказав, що ся руко¬ 
пись написана 1492 р.®). Також згадав Срезневський про книгу 

*) Св’Ьд'Ьнія и замітки о малоизвістнихг и неизвістнніг пам.чтни- 
•ках’ь. І—ХЬ. И. Срезневскаго. Сиб., 1867. стор. 65. А. Архан- 
гельскій. Творенія Отцов’ь Церкви вь древае русекой письменности. 

•Обозрініе рукописнаго катеріала. (Журнал’ь Мпнистерства На- 
роднаго Ііросвіщенія. Часть ОСЬУІІ. 1888. Іюль, стор. 2—З і 42. 

Уоікігак. АМш’сЬепзІауівсЬе вгаишіабк, стор. 28. Я мав 
текст сих бесід у видаяю: Овідінія и замітки о малопзвістянхь и не- 
извістянхт, наматникахт-. І—ХЬ. И. Срезневскаго. Сиб., 1867, стор. 
ЗО і 34 -35 І. Срезневський датує сї листки XI—XII в. (Там же, стор. 
VI). Також користував ся я глаголицьким текстом (у Срезневського вія 
кирилівський) із: Зресітіпа 1іп§иае раїаеозіоуепісае ЕбібіІ V. Іа^іс, 
Сиб., 1882, стор. 27—20. — Сен памятник видав також Ілїяськпй, а 11о- 
Торєлов виказав, що його на.лежить віднести до Симеонівської епохи. З його 
гадкою годить ся й Вондрак. (Уогкігак. АІІкігсЬепзІауізсЬе вгатта- 
йк, стор. 28) 

®),.(Ірезневскій, ор. сік, стор. 27 і д. 
Там же, стор. 37—50. 

®) Обговорено сей памятник у книжці: А. Соболевскаго. Очерки 
лзг исторіи русекаго язика. Часть 1-я, стор, 50—58. Гл. також: Пій- 
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поученій Ефрема Сирина з 1377 по рукопис! бібліотеки петер- 
бурської Академії Наук*)- Подаючи перегляд усїх відомих сла- 
вянських рукописий із творами св. Ефрема Сирина, згадує 
Срезневський, що твори нашого святого були відомі на Руси 
вже від XI в., бо деякі з них находять ся у Збірнику кн. Свя¬ 
тослава з 1073 р.^). В першій половин! XII в. мала Славяншина 
вже цілий збірник поучень Ефрема Сирина п. з. „Паренесіс"®). 
Уривки „Паренесіса“ знаходять ся в збірнику поучень Троїцько- 
Сергіевсько! Лаври, котрий І. Срезневський датує 1199 р.^). „Па- 
ренесіс" по рукопис! XIII в. бібліотеки Троїцько-Серґієвсько! 
Лаври Хт. 7 обговорив докладно в окремій статі', А. С. Архан¬ 
гельський, подаючи й обширні виписки з того твору®). Із XIV в. 
маємо пять рукописий із творами Ефрема Сирина: З руські, 1 серб¬ 
ська й 1 уривок®). Текст перекладу у всіх рукописях той сам, 
хоч він не всюди дослівно однакий’). 

Крім „Паренесіса" були на Руси відомі й инші твори Ефрема 
Сирина, але вони переховали ся в пізн'ійших рукописях (від 
XV в.)®; й тому полишаємо і'х на боці'. Належить ще завважити, 
що під іменем Ефрема Сирина появляють ся на Руси від XIV в. 
твори, які на діл! йому не належать®). Наші листки будуть ше- 
стою з ряду рукописию-уривкоМ XIV (чи може ще XIII) в. слів 
Єфрема Сирина — і то українсько! редакції. 

жановскій В. Кг исторін древне-русскихг говоровь. Варшава. 1887, 
стор. 88—95. А. Е. Кримський у своїй праці: „Деякі непевні крітерії 
для діялєктольоґічної клясифікації староруських рукописів. Львів, 1906“,. 
стор. 55 і д. признає сей памятник білоруським, але списаним із волин¬ 
ського орігіналу XIII в. 

1) Ор. сіі., стор. 58. Про неї гл. коротко у: Шахматова: Курсь 
ист. рус. яз., стор. 277. 

Там же, стор. 65. 
®) Там же. 
Древніе памятники русскаго письма и язика. (X—XIV вйковь).. 

Трудь И. И. Срезневскаго. Спб. 1882, стор. 80. — А. Архан- 
гельскій, ор. сіі, стор. 42—43. 

®) Творенія Отцовь Церкви вь древне-русской письменностн. Ш. 
А. С. Архангельскаго. Казань. 1890. Тут же й подано спис руко¬ 
писий „Паранесіса“ від XV до XVI в. (стор. 1). 

Срезневскій. Св’йдйнія и замітки, стор. 66. 
'') Там же, стор. 80. 
®) Архангельскій в: Жур. Мин. Нар. Пр., ор. сії., стор.. 

43—44. 
®) Там же, стор. 48—49. 
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Оглянемо тепер наш-памятниіс бодай у головному із лєкси- 
кального боку.' При тім буду користувати ся передовсім спи¬ 
сом слів старших і пізнїйших редакцій^ зладженим В. Ягічем^). 

Листки І і II. 

1) Грецьких слів непереложених — ся обставина уважаєть 
ся з правила доказом більшої давнини памятника (Яг. 299) — 
знаходимо в наших листках мало. Ось вони: дьиколб (І об., 1 к., 
16 стр., грецьке: дісі^оЯод); дки^олоу (II, 2 к., 6 стр.). У старих 
євангельських текстах остає се слово непереложене. Пізнїйше 
заступає його вислів: нніриизнк (Яґ. 306). — англ/иж (І об., 1 к;, 
18 стр.). Слово: анкгел-к (агг«л'к) звичайно не перекладаєть ся; 
хиба в значіню „посол" бачимо декуди: к-ксткникті (Яг. 302).— 
аплу (II об., З к., 7 стр.) — йлбагоЯод. Се слово не переклада- 
сть ся ^айже НІКОЛИ й тільки виїмково маємо замість нього: 
сьл'ь, ііос клантаи, посланннк'к (Яґ. 302—303). — Вкінці: ука(II, 2 к., 
21 стр.). В деяких текстах маємо тут: ііо.мазан'к, іісгл\азаник-к 
(Яг. 322), але звичайно се слово не перекладаєть ся. Отже зага¬ 
лом мають наші листки 4 грецькі слова й то такі, які звичайно 
не перекладають ся. 

2) Із грецьких слів, переложених у нашій рукописї, а непе- 
}зеложених у найстарших церковно-славянських текстах, бачимо 
СЛОВО: оуко (І об., 1 к., 6 стр.) — так буває звичайно в давних 
дер.-слав. рукописях, але часом маємо там: Ара (бс^а) або: ирл 
<Яг. 303). 

3) Слова, що вже в найстарших текстах мають подвійну 
форму: к'клкю (ВІД: к«лии) (І об., 2 к., 12 стр.). Се слово поди¬ 
буємо у найстарших памятниках: Ассеманово Ев., Зографське, 
Маріїнське й найстарші тексти Старого Завіта. Побіч нього 
рідше: Бслик-к; пізнїйші памятники уживають уже радше того 
другого вислову (Яґ. 283, 426, 432). — псгикгл... (II, 2 к., 23 
стр.) замість старого з євангельських текстів: гчак’клк (Яг. 286). 
— к... жизни (II об., 2 к., 8—9 стр.) — замість уживаного 
майже все в найстарших памятниках: жикстту, хоч уже скоро 
появляєть ся й побічна форма: жизнк (Яг. 287). — прогн-ккдю 
(І об., 1 к., 7 стр.); прогн'кіідла іеси (II об., 2 к., 7—8 стр.) — 
міняєть ся у найстарших рукописях із: рдзгн-ккдтн са; перший 

’) ЕпізіеЬип^з^евсЬісЬіе Зег кігсЬепзІауізсЬеп ЗргасЬе. Уоп V. 
Задіс. Вегііп, 1913. Сю книжку буду зазначуватй коротко: ЯГ. із по- 
данєи сторони. 
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вислів є мабуть старший (Яг. 293, 427). — кжкіе (II, 2 к., З стр.) 
чергуєть ся у старих текстах із: вожьствьн-к (Яґ. 298). 

4) Перейдемо тепер до слів переложених з грецького, ко¬ 
трі в ріжних цер.-слав. текстах передають ся ріжними виразами. 
Дослідники добачують тут громаду найстарших текстів, що сто¬ 
їть близше до первісного перекладу й передає його вірнїйше — 
се глаголицькі памятники: Ассеманово, Зографське, Маріїнське 
Ев., Синайська Псалтир, Синайський Требник і кирильські тек¬ 
сти, що підходять до них близько; друга громада — се мо¬ 
лодші тексти, а найважнїйші між ними: Остромірово Ев., Са- 
вина книга й Супрасльська рукопись (Яґ. 323). Із слів, що мо¬ 
жуть подати деякі вказівки з того боку, стрічаємо в наших 
листках: 

клга... (І, 2 к., 11 стр.). Словом: клаї-к перекладаєть ся 
звичайно грецьке: (іуад'бд; рідше подибуємо в текстах молод¬ 
шої редакції: докц'к (Яг. 326). — нс.иофь (1 об., 1 к.',' 11—12 
стр.); НЕМоіри (II, 2 к., 8—9 стр.). У значіню: аад^Ьгіа, гбаод 
стрічаємо нсмофк у пізнїйших євангельських текстах і у таких 
рукописях, як пр. Кристинопільський Апостол (Яґ. 327). — ГЛЮ 
(І об., 1 к., 1 стр.); глА (І об., 1 к., 21 стр.); оекоу (І, 2 к., 22 
стр.); рекшб (II, 2 к., 10 стр.). Оба сї слова міняють ся часто 
в євангельських текстах (Яґ. 335). — лоукак-к... (І, 2 к., 7 стр.); 
лоукакаго (II об., 2 к., 24 стр.); зл4;и (II об., 2 к., 8 стр.). З'клж 
і лАкак'к стоять побіч себе вже в найстарших текстах (Яґ. 347). 
— ієдиною (І об., 1 к., 23 стр.). В найстарших текстах'маємо тут 
пень: ин-к (Яґ. .349). — омрач... (І, 2 к., 17 стр.) — старший ви¬ 
слів замість пізнїйшоґО: отьмни са і т. д. (Яґ. 363). — наоусти 
(І об., 1 к., 22 стр.). Се слово в значіню грецького: тіЕід-со зна¬ 
ходимо в Маріїнськім і Зоґрафськім Ев.; пізні'йше заступає його 
вислів: наоучити і ин, (Яґ. 368). — неродиши {&цєХеШ, об цеХеі) 

(І об., 1 к., 10-11 стр.) — старий вислів {Яґ. 370). — ііснош'к- 
нкю (І об., 1 к., 17—18 стр.) {бVЕ^бод) — так знаходимо у най¬ 
старших текстах (Яґ. 382). — протикиши са (і об., 1 к., 14 стр.); 
стат(и про)тикоу (1, 2 к. + II, 1 к., 6—7 стр.). Сей другий ви¬ 
слів знаходимо в пізнїйших текстах (грець, йгхіа&аііаі) (Яг. 386). 
— ради {бій, бVЕКЕV) (II, 2 к., 9 стр.) — так у найстарших тек¬ 
стах замість ПІЗНЇЙШОГО: д'клкма і д-кли (Яґ. 389). — раздру- 
шил'к і€стк (II, 2 к., 7—8 стр.) — старий вислів (Яґ. 389). — 
(сок)рокиф... І), 2 к., 9—10 стр.) — старший вислів замість 
ПІЗНЇЙШОҐО: и<и'кни{ (Яґ. 430). 



СЛОВА СВ. ЄФРЕМА СИІИНА 20Г 

Листки III і IV. 

1) Грецькі непереложені слова; англ-к (III об., 1 к., 6 стр.); 
ар)^англ'к (там же): сті ангатії (III об., 2 к,, 4 стр.). — со анти- 
Х'ртол»ь (IV об., 2 к., 16 стр.). — уа (III, 1 к., 21 стр.); со )С(Мк 
(IV об., 2 к., 14 стр.). Отже се ті самі або подібні слова, що 
й у перших двох листках. 

2) Грецькі слова, переложені у наших листках, а неперело¬ 
жені у найстарших рукописях: оуво (IV, 2 к., 21 стр.). — на.... 
соудифи (III об., 1 к., 2 стр.); іір’кд’к (соу)диі|Н/Мк (III об., 2 к.,, 
2—3 стр.). В найстарших текстах полишаєть ся се слово непе- 
реложене: пр-Ьтор-к (щаїтсЬдюг). Але вже: Маріїнське, Зограф- 
ське, Ассеманове й Остромірове Єв. має також: сАдиінте (Яґ.ЗП);. 

3) Слова, що вже в найстарших текстах мають подвійну 
форму: алкавшш (III об., 2 к., 13 стр.); залч... (III об., 2 к, 17 
стр.); алкавш.... (IV, 2 к., 21 стр.). ал'ккати уважає В. Ягіч 
більше староболгарською формою супроти панонського: лаклти 
(Яг. 284—5). — кеск {яад) (111, 1 к., 21 стр.). В старших текстах 
стрічаємо: ккс-кк'к (Яг. 285). — жизнк (IV, 2 к., 19 стр.). — ис- 
поаннл’к іеси (IV, 1 к., 15 стр.). Форма: исплкннти переважає 
в найстарших памятниках; пізнїйше маємо: ндпл'книти (Яг. 288). — 
иф£ши (IV, 2 к., 7 стр.) — у старших текстах: нскати, в мо¬ 
лодших: ишт;^ (Яг; 288). — исііолн'кіл’к ієси (IV, 1 к., 15—Іб- 
стр.) супроти молодшого: напатінити (Яг. 288, 426 і д.). — 
/иарднаи (III, 1 к., 8 стр.) супроти; ((Ии)лостик'кі)^'к (IV, 2 к., 
10—11 стр.). Оба вислови, здасть ся, однаково давні (Яґ. 289).. 
— пигаатч ієси (IV, 1 к., 6 стр.) супроти найстаршого: пит-Ьти 
(т^єдко) (Я. 292, 437). — погоукил’к ієси (IV, 1 к., 8—9 стр.) чер- 
гуєть ся 3: изгогЕити (Яґ. 292). — прніє.илЕТк (IV, 1 к., 4 стр.)' 
— так маємо у старших текстах; у молодших: к-кЗАтн в зна- 
ЧІНЮ: Яа^єТр (Яґ. 293). — долго'герп'кликтіі(и) (III, 1 к., 9—10 стр.)' 
{{іандбЬуііод) є пізнїйшою корректурою старшого: тркп-кликті 
(Яг. 297). — ток/ио (III, 1 к., 11 стр.) — знаходить ся у найстар¬ 
ших текстах; пізнїйше стрічаєть ся також: т-кчиї* (Яг. 297). — 
ико (III, 1 к.. 17 стр., 111 об., 1 к., 14 стр., 2 к., 22—23 стр.) зву¬ 
чить часом по словацьки: актуї (Яг. 298). 

4) Слова, переложені з грецького, котрі в ріжних цер.-слав» 
текстах передають ся ріжними виразами, відповідно до того, чи 
текст старший, чи молодший: 

н'кнзло(Б)нв'ьіи (111, 1 к., 8 стр.) або: бсз'клобнб'ь є пізнїй.- 
шою зміною в перекладї грецького: йVє^іxаxод (Яґ. 325). — гла 
(III, 1 к., 1 стр.); (IV, 1 к., 1 стр.) супроти: рі (ПІ, 1 к.,. 
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24 стр.); рекпілг(сі) (III, 2 к., 20 стр.). = (п)рнз'Мііліетк (III, 1 к., 
6 стр., 14—15 стр.) — гллшати і з'ккатн міняють ся вже у най¬ 
старших текстах (Яг. 335). — година (III об., 1 к., 13 стр.); го- 
динтії (III об., 1 к., 19 стр.) — так мають найстарші тексти су¬ 
проти пізнїйшого: час-к (Яг. 336). — горі (III об, 2 К, 15, 21 
стр.) (о-баі) супроти ПІЗНЇЙШОГО: лю'гк (Яг. 336). — грАдоуціаго 
(ПІ, 1 к, 18 стр.); грлдтчіи (III, 1 к., 20 стр.) — в значіню: єдхоїіаі 
бачимо се слово в найстарших текстах супроти пізнїйшого: идх 
(Яг. 337, 436), але; ириидітк (III об., 1 ю, 16 стр.); й)иди (1У, 
1 к., З стр.) — дЕірк (IV, 1 к., 5-6 стр.) — ріигаї. двьри міня- 
єть ся у найстарших текстах із: крага (Яг. 339). — дірзаи (III, 
2 к., 16 стр.) — у найстарших текстах (Яг. 342). — ндежі (III об., 
1 к., З стр., IV, 1 к., 22 стр.) і: иллжі (III о^., 1 к., 20 стр.). Пер¬ 
ший вислів стрічаєть ся у найстарших текстах; другий у зна¬ 
чіню: ЕПЕїб'^ У МОЛОДШИХ (Яг. 348—9). — клижнаго (IV, 1 к., 16 
стр.) — пізнїйший вислів замість найстаршого; искркнни (Яг. 
351). — по истин-к (IV об., ,1 к., 18, 20 стр.) — пізнїйше на пан- 
нонськім грунтї стрічаєть ся замість сього вислову деколи: р-к- 
снота (Яг. 352). — книнтп (IV, 1 к., 10, 22 стр.) супроти най¬ 
старшого: Екл1;зА (Яг. 360) — кр-к-мА (IV об., 2 к., 24 стр.) 
в значіню: хшдбд — старший вислів є: літо (Яг. 361). — раз- 
кіргутк СА книги (III об., 1 к, 7-8 стр.) замість звичайного: 
от’ккр’ксти (Яг. 375). — погоукнл'к іеси (IV, 1 к., 8—9 стр.) в зна¬ 
чіню: біа(рд-еі^(о у найстарших текстах (Яг. 379). — посліднии 
(III, 2 к., 9 стр.) (іахаїод) — звичайний вислів, заступлений піз¬ 
нїйше болгаризмом: сіткн'к (Яг. 382). — ради (IV об.. 2 к., 9 
стр.) (біа, ерєкєр). — одежю (IV, 1 к., 13 стр.) — пізнїйший ви¬ 
слів (Яг. 392). — нифк (III, 1 к., 17 стр.) міняєть ся з: оуког'к 
(Яг. 408). — к-кстраиіаи са (Пі, 2 к., 14 стр.) міняєть єя 3: оуко- 

ити СА (Яг. 411). — тіснаи (IV, 1 к., 5 стр.) міняєть ся 
3: лажиж (Яг. 421). — скроЕніра (ПІ об., 2 к., 9 стр.) — стар¬ 
ший вислів (Яг. 430). 

Із того огляду бачимо, що в наших листках (у всіх чоти- 
рох) подибують ся з часта вислови, які знаходимо у найстар¬ 
ших цер.-слав. памятниках. Але побіч них є й слова рішучо но- 
війшого походженя, хоч єще границя не може бути поведена 
в сьому напрямі надто далеко. Наш памятник єще не дуже від¬ 
далив ся від мови найстарщих цер.-слав. текстів. Порівнуючи 
нащі листки із Македонським глаголицьким листком, бачимо, 
що мова обох памятників доволї зближена під лєксикальним 
оглядом, бо і в Македонськім листку стрічаємо побіч найстар- 
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ших висловів (пр. клдгод'ктьиі і ин.) також і молодші вислови 
(пр. кмнкхщ, жизнк і ин.). Погорєлов, а за ним і Вондрак від¬ 
носять оригінал тексту Македонського листка до часів болгар¬ 
ського царя Симеона; І. І. Срезневський замічає, що всі" відомі 
йому славянські тексти слів Єфрема Сирина (отже і Македон¬ 
ський листок) належать до одної редакції тексту. Сюди й за¬ 
числимо перемиські пергамінові листки — значить, вони нале¬ 
жать до громади текстів з часів царя Симеона. 





Прочанка до української конюгації. 
НАПИСАВ Дмитро Цебутник. 

І. 
Зміна мови може бути трояка: 1. позитивна, т. в така, що 

виступає новий твір; 2, неґативна, як який твір мови затра- 
чуеть ся і 3. середня, коли затрату старого і повстане нового 
твору спричиняє один і той самий акт.^) Се доторкає головно 
зміни звука. 

Причиною зміни мови є зміна звука і вплив анальоґії. 
Ріжниця між ними та, що перша має силу як чинник фізіольо- 
ґічний, друга, як чинник психольоґічннй.®) 

, Сила анальоґії дуже велика. Вона зрівняла прим, в нашій 
деклінації відміну іменників, що належали первісно до ріжних 
відмін. 

Тут, придержуючи ся поділу Міклосіча, хочу подати, які 
дієсловні форми, що повстали під впливом анальоґії, знайшов 
я передовсім в отсих творах: 

1. [М. В. 0.] = Марко Вовчок: Народні оновіданя І—Ш. 
Лі)ВІв, 1903. 

2. [Пос. Оп.] = Марко Вовчок: Посмертні оновіданя. 
3. [Син. кн.] = Василь Стефаник: Синя книжечка. Чер¬ 

нівці, 1899,. 
4. [М. сл.] = Василь Стефаник: Моє слово. Львів, 1905. 
5. [К. Др. Тр.] = П. Куліш: Драмована Трильойя. 
6. [К, Р. Дж.] = Куліш: Ромео та Джулета. 

Н. Раиі: Ргіпгіріеп (іег 8ргас1і§Є8с1іісМе, стор. 32—3. 
2) ТЬитЬ п. МагЬе: Ехрегітепіаііе ІІпї;ег8ііс1іиіі§еіі йЬег (ііе р8ус1іо1о§і- 

8СІ1ЄП 6гип(і1а^еп сіег 8ргас1і1. АпаІо^іеЬіІсіип^. 
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7. [К. П.] = М. Коцюбинський: Поєдинок. 
8. [Ріл.] = Ріленко-Равіта: Мазепа. Львів, 1893. 
9. [П. М. Тв.] = П. Мирнпії: ііерша книяжа творів. Київ, 

1903. 
10. [Сод. Заг.] = Зудерман-Загірня: Кінець Содомові. 
11. [Жін. Н. Гр.] == Ібзен-Н. Грінченко: Жінка з моря. 
12. [Піди.] = Ібзен-Загірня: Підпори громадянства. 
13. [Нор.] = Ібзен-Загірня: Нора. 
14. [Прим.] = Ібзен-Загірня: Примари. 
15. [Кам. Д.] = Г. Хоткевич: Камінна Душа. Чернівці, 1911. 
16. [Купч.] =, Г. .Купчанкр: Нікоторня'историко-географи- 

ческія свідінія о Буковин'Ь. Київ, 1875. 
17. [Кр. і С.] =’ Винййченко: Краса і Сила. 
18. [В. О.] = Винниченко: Дрібні оповіданя. 
19. [К. Н.] = Кобилянська:. Нїоба. 
20. [Е. 3. V.] = Бтноґрафічний збірник Наук. Т. у Львові 

т. V. 
21. [Е. 3. VI.] = Етноґрафічний збірніш Наук. Т. у Львові 

т. VI. ' , 
22. [Е. 3. VП.] = Етноґрафічний збіршгк Наук. Т. у Львові 

т. VП. 
23. [Е. 3. XVII] = Етноґрафічний збірник Наук. Т. у Львові 

т. XVП. • ' 
24. [К. П. Е.] А. Кримський: Повісти і ескізи. 
Инпіі використані писаня зазначені’прозорими скороченями. 

II. 

І кдяса: 

1. Іпііиіііуиз. Анальоґічно до дієслів нести, плести пщ- 
няли в іпі. с: гребсти, клясти, плисти, — пясти, гнисти... 
„Бо як зтмру, гнисти буду"..Купч. 269. 

На основі ргаез. увійшло н в іпі. у: тнути (тну). 

Набірають духу, щоб ще голоснійше утнуть. К. С. 371. 

До ляжу є ІПІ анальоґ. лячи замість історичного лечи 
(црксл. л(шти). 

Деякі дієслова І кляси мають іпйпШтиз утворений із ргае- 
іегіінт: ' ■' 

лягти, бігти,, текти, сікти, пекти, 
або лячи, бічи, ' течи, січи, ■ печи, 
або лягчи, бггчи — — 
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Прим. Без мамки би пізно лягчи, 
Раненько би встати. Купч. 243. 

2. Рагііс. ргаеі асі. II. У формах: мнув,пнув (Мікі. У§1. 
Сг. 275) ну увііішло із теперішностн: Думки їх напружено 
пнулись. (В. 0. 15). 

3. Р а г 1 і с. р г а е і р а з з. Анальоґічно до сіяний, тачаний 
утворено несяний, печаний (Тішч. Грам. 133). ^ 

4. Ргаезепз. Бігти творить теперішність після Шг кл. — 
біяіу, -иш. 

Теперішність до звити, надіти, стати, стріти — утворена 
після II кл. звину (Стоцк. Грам. § 104), надіну (Е. 3. VI. 265), 
стану (іЬій.), стріну. 

жити має З р1. жиють [Е. 3. ХУП. 223] або живуть (М. В. 
0. І. 22). -- - 

бути, був зам. бити, бив [побит, небилиця] утворене по ана- 
льоіії до буду (Стоц. Грам. § 37Д. 

Анальоґічно до хвалять повстало виростя(ть): „як виростя 
дочки“ (Купч. 157). 

Дути має ргаез. дую, -вт або істор. дму, -мет: Чому, коню, 
води не пеш, лиш на воду дуєш? ,(Е. 3. ХУП. 133). 

Пізнати має ргаез. анальоґічно до далі — отже пізналі, 
-т, -сть (Стоцк. Грам. § 217). г 

дру, -ет має іпі дерти або драти. Від драти утворено 
й ргаез. драю, -ет: 

На горішних вечерницях дівчати сьпівают. 
На долїшних вечерницях пси сї в каглу 'драют. (Е. 3. 

ХУП. 160). 
Анальоґічно до люжет, печеш — втиснуло ся ч, ж і до 

1-ої ос. одн. тай до 3-ої ос. мн.: 
люжу — ліожуть, печу — печуть, ляжу — ляжуть, січу — 

січуть, стрижу — стрижуть, течу — течуть, стережу — стере¬ 
жуть, товчу — товчуть, бережу — бережуть. 

в инших славянських мовах такої переміни нї слїду. 
Ішрегаїіу-них анальоґічних форм не наводжу, бо вони вже 

стали літературними. Се відносить ся до дієслів ІП2 і ГУ кляси, 
ш;о затратили свої історичні ітрега1іу-ні форми, а приняли ана- 
льоґічні до других кляс; не терпилі, а терпілі, не хвалилі,. 
а хвалглі. 

5. Рагііс. ргаез. асі. Відповідно до анальоґічних форм 
1 8^. і З р1. уживаеть ся люжучи: Не можучи бути ґенїєм 
(Сод. Заг. 10.). 
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II кдяса. 

1. Рагііс. ргаез. разе., Анальоґічно до форм, як на¬ 
дутий, . повстали форми двигнутий, витягнутий: Она стиснула 
витягнуту руку [Ил. 50], напнута: Голова напнута піаллю 
[Прим. 64]. 

Анальоґіино до загнаний утворено одягняний (Тими. 133). 

III кдяса. 

1. Рагііс. ргаеі раз з. Анальоґічно до рагііс. яа, -аний 
утворено форму: заеиджаний (Тим. 133). 

2. Ргаезенз. Анальоґічно до терплю повстали форми: 
тремтю: Боже, як трем тю [Сод. Заг. 87], ненавидю: нена- 
видю обіцянки [Піди. 96]. 

пригледють: Там краще від тебе пригледють [М. В. 
О. І. 62]. 

Після V -/о, -уе кл. творять ргаезенз: тупоче, бурмоче, 
муркоче, воркоче, хоче, шваркоче (Е. 3. XVII. 99), булькоче: Тече 
вода з під города, по річцї булькоче — грюкоче [К. С. 268], 
сокоче (Крон. Тв. 2 т. 45), мигоче [Чай. Каз. 46]: Серед скелї 
мов з каміня світ якийсь мигоче — кигиче [М. В. 0. І. 63]: 
Так жалісно, як пташеняточко кигиче. , 

Сї дієслова і своїми іпйпЩу-ними формами можуть нале¬ 
жати до У-ої юіяси, отже: бурмотати, муркотати і т. д. 

В формі змовче (М. П. Т. 62) пропущене властиво закінчене 
-ть, а -и вирівнало ся з закінченєм -е инших кляс, котре, бу¬ 
дучи без наголосу, однаково звучить як -и. Так само держе: 
(К. Др. Тр. 2, М. П. Т. 28, 83), мусе (К. Др. Тр. 92). 

Деякі знов творять ргаез. після І-оццсляси: реве: Реве 
та стогне Дніпр пгирокий (ПІевч. Прич.), гуде: а машина гуде 
[Посл. Оп. 2, Кр. і С. 269], хропе [М. П. 66., Крон. Тв. 2 т. 
130. Камян. Душ. 156]: Тільки Микита Іванович хропе, пате: 
А з гущавини наше на тебе холодком [М. В. 0. 121]. 

І в 3-ій ос. мн. находимо анальоґічні форми: 
кричуть [Ріл. 44]: Сегодня кричуть сего, завтра того: 
схочуть [Сод. Заг. 5, Підп. 83]: Як пан доктор схочуть. 
гиепочуть [Підп. 40]: Дивлять ся на їх, шепочуть (ше¬ 

потати). ■ ' 
налетуть [Підп. 40]: — вони належуть до найпершої 

в городі семї. 
одержуть [Підп. 70]: тоді всі одержуть своє. 
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джергочуть [М. В. І. 5]: Джергочуть коло мене. ' 
гримлють [Слов. о н. Іг. вид. Макс.]: гримлють сабли 

ю шеломи (гримати). 
хропуть [М. П. 27]: всї сплять, аж хропуть. 
сокочуть [Кроп. Тв. 2 т. 45]. 
гудуть [М. В. О. 8. 28]: та гудуть пчоли понад пахучою 

гречкою. 
цокочуть [М. В. 0. І. 64]: гуляють та цокочуть, як ті со¬ 

роки (цокотати). . , , 
видють [Кам. Душ. 267]^): видють хлопці, шо біда. 

' 3. Раті і с. ргае8. асі Анальоґічно до І кляси творять 
•сей рагйс.: 

стоючий [Ріл. 69, 70, Кам. Душ. 282, Сод. Заг. 7, 51, ^ 70, 
104]: Стоючудіеред нею, рішену Мотрю она тричи перехрестила. 

смотрючи [Ріл. 144]: Сказала смотрючи в піч. 
скрипучи [Ріл. 195]: Скрип у чи скаржить ся на тебе. 
лежучий [Ріл. 197, Кам. Душ. 151]. 
держучи [Нор. 7]: Зазирає в хату, держу чи перо в руці. 
дзвенючи [Кам. Душ. 147, 271]: Дзвенючи топірцями по¬ 

хоронну піснь. 
боючи ся [Кам. Душ. 157, 253]: боючи: ся кождого уваж- 

нїйшого погляду. 
Анальоґічно до теперішности тремтю, сидю утворено: 
тремтючи [Сод. Заг. 50, Нор. 96, Кам. Душ. 148]: вона 

тремтючи, схиляеть ся йому на руки. 
сидючи [Кам. Душ. 273, Сод. Заг. 89, М. В. 0. 1. 111, К. 

Др. Тр. 44]: сидючи і говорючи такі надзвичайні речі. 
летючи [Жінк. Н. Гр. 50, Кам. Душ. 153, 170]: як хмара 

летючи небом. 
гремлючи [Кам. Душ. 165]: гремлючи ланцухом. 
скриплючи [Кам. Душ. 159]: скриплючи — а не знала 

чому. 
горіти має рі ргаез. асі. горючий. 

IV кдяса. 
1. Раті, ргаеі. разе. Анальоґічно до рагііс. на -аний 

подибуєть ся форми: 

Г. Хоткевич, як пише від себе, то уживає і літературних і анальо- 
ґічних форм. Прим.: Кам. Душ. гонять 333, відганяв 340, дивляться 341, за¬ 
шумлять 343, — анальоґ. поводючи 333, шелестючи 333^ спішучи 342, хотят 150 
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премусяний [Купч. ,235, 236]: Премусяний слюб брала. 
пряжачий, роблячий, прошачий, білячий, чошачий (Тіімч. 133). 

2. Ргаевепз. Анальоґічно до дієслів 1-оїкл. творять ргаезепз 
З 8^.: любе [К. Др. Тр. 131]: Уся голота, що не любе плуга. 

розваже [К. Др. Тр. 39]: Нехай козак себе^розваже. 
просе [К. Др. Тр. 11, М. П. т. 84, 87]: Мене очима просе. 
бороче [К. Др. Тр. 38]. 
ваде: [К. Др. Тр. 39, Кроп. Тв. 2 т. 214, М. П. Т. 38]: по 

трохи переводе на веселїщу, 
праве [К. Др. Тр. 43], 
робе [К. Др. Тр. 56]: Там яйноцтво, як ти, Насте, робе. 
корме [К. Др: Тр. 43]: Ложкою корме, а стеблом очи поре, 
чиче [К. Др. Тр. 36]: За християньство воює, а там не чине- 
стеле [К. Др. Тр. 20, Пос. Ои. 49): Над байраком, де їздять, 

стеле ся дим. 
заломе [К. Др. Тр. 113]: Руки заломе. 
ходе [К. Др. Тр. 15, М. П. т. 80, 83, Чаїіч. Казки 110, 124, 

128]: знаходе там свою втіху. 
говоре [К Др. Тр. 109]: Гаразд говоре. 
хиле [К. Др. Тр. 225]: До козацької справи хиле. 
світе [К. Др. Тр. 118], 
тяме [К. Др. Тр. 227]: козак і сам себе не тяме. 
косе [К. Др. Тр. 116]: мов косою косе з них верхи. 
вдаре [К. Др. Тр. 102]: хіба, що вдаре військо. 
гоче [К. Др. Тр. 109]: І гоне з хмар всесвітнього врага. 
уче [К. Др. Тр. 111]: Вона сама нас уче. 
злїче [К. Др. Тр. 121]: Сам уже своїх не злїче лїт. 
появе [К. Др. Тр. 140]: Ще появе себе серед мещан. 

' прославе [К. Др. Тр. 140]: І славою найвищою прославе 
свіїі вік. 

загороде [К. Др. Тр. 242], 
зваре [К. Др. Тр. 232], 
пале [К. Др. Тр. 302], 
муте [К. Др. Тр. 217], , 
иосе [К, Др. Тр. 13, Кроп. Тв. 2 т. 156, М. П. т. 85], 
відплате [К. Др. Тр. 14, М. П. т. 83], 
зашкоде [К. Др. Тр. 22], 
чаплоде [К. Др. Тр. 22], 
замове [М. П. т. 63]: а за тебе добре слово замове. 
доложе [М. П. т. 65], 
послуже [М. П. т. 65], 
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побаче [М. П. т. 65, 10, 84], 
спроваде [М. П. т. 95], 
тороче [Кроп. Тв. 2 т. 44, 45]: Що він їй там тороче? 
лове [Кроп. Тв. 2 т. 214], 
броде [Кроп. Тв. 2 т. 214]. 

З скаржуть ся [Ріл. 195]: Скрипуни скаржуть ся на тебе. 
роблють [Сод. 8аг. 21, 87, Нор. ,21, 43, 64, Кам. Душ, 215]:' 

Ну і ВСІ тільки роблють, що панькають ся, 
тїгиуть ся [Сод. Заг. 28]: — а того, чим тїшут.ь ся в хатї. 

..молють ся [Сод. Заг. 34]: Ту всї за його молють ся. 
люблють [Сод. Заг. 43, Нор. 46].: Такого генїя завсїгди л ю- 

блять яїєнщини. 

говорють [Сод. Заг. 70]: у всїх останніх сценах говорють- 
умисне тихо. 

побачуть, [Сод,- Заг. 71, Підп. 67, М. П. т. 25]: мене сьо¬ 
годні... як побачуть то почнуть...^ 

курють [Сод. Заг. 75]: порозлягалп ся на ліжках і курють. 
дурють [Сод. Заг. 94]: Я все бачила чоловіків, що дурють. 

ланок. 
личуть [Підп. 56]: Нони нам не личуть. 
бавлють ся [Нор. 43]:.бавлють ся біднята. 
вияснюють [Нор. 75]: Хай нарешті вони вижнють усе одне 

одному. 
цїкавлють ся [Прим. 18]: дуже цїкавлють ся захистом. 
счеплють ся [М. В. 0: І. 68]: Счеплю'ть ся руками і мене- 

вхоплять ся. 
затровют [Кам. Душ. 293]: Таж мене псами затровют.' 
зробют [Кам. Душ. 323]: ■ Таіі ніі з р,о б ю т ми трумночки. 
зложут [Кам. Душ. 323]: Ни зложут пшпно на лаві. 
Анальоґічно до хвалю, чиню, утворено: 

І щ.-.виїздю [Жін. 62]: Яж впїздю через місяць. . 
поводюсь: [Сод. Заг. 13]: Мабуть не так не поводюсь. 
сердю ся [Сод. Заг. 80]: наче сердю ся. 
пустю [Син. кн. 11]: з ними пустю. 
вірідю [Син. кн. 16]: Я тебе разом з сонцем вірідю. 
платю [Син. кн. 32, М. сл. 37, 176]: Я платю, а ти давай., 
радю [Син. кн. 33]: Але радю тобі, шцре тобі наказую. 
допросю [Син. кн. 35, 70, М. сл. 164]: д о п р о с ю си сего-' 

у Бога. ■ ‘ - 
стратю [Син. кн. 79]: Маю в Бозї надію, що ще весни не 

стр атю. 
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-З рі.: вносють [Сод. Заг. 17, 85]: І бачу туди в н о с ю т ь чудову 
мебель. 

ходють [Сод. Заг. 22, 80, 82, 102, 59, 64, Нор. 29, 70]: хо- 
дють пльотки дурні. 

переводють ся [Сод. Зап 54], 
крутють [Сод. Заг. 76]: щось крутють із Кітті. 
мостють [Сод. Заг. 85]: Немов дві розумні птаншни, що 

мостють ГНІЗДО на верховині. 
засудють [Нор.,37}: То вас засудють, так як закон велить; 
просють ся [Нор. 42, М. В. 0. І. 32]: Дітки так любіїзно 

просють ся до мамусі. 
пустють [Нор. 67]: Чи пустють вже нарешті ’ІЬЛовіка? 
возють [В. Пос. оп. 64]. 

ч Лучають ся (на Буковині) форми З р1. бей- закінченя: 
кося [Купч. 249]: косарі кося, косарі Кося, вітрець по¬ 

віває... ' 
любш [Купч. 252]: Де се двоє вірно любья, велика неволя. 
3. Рагііс. ргаев. асі Під впливом 1 8§. і анальоґіі до 

ДІЄСЛІВ инпшх кляс повстали форми: 
увіходючи [Сод. Заг. 15, Кам. Думі 201, К. Др. Тр. 67]: 

Увіходючи жартовливо махає хусточкою. 
злазючи [Сод. Заг. 57]: Злазйчи з стільця стає. 
зводючи [Сод. Заг. 61, 103,- Дор. 52]: Не зводючи очей. 

/ доводючи [К. Др. Тр. 49], 
просючи [Кам. Душ. 138, 315]: про сю чи приказано. 
крутючи ся [Кам. Душа 169]: крутючи ся в шален- 

НІМ КОЛІ. ’ 

сердючи ся [Кам. Душ. 303, Нор. 80], 
уносючи [Кам. Душ. 309], 
говорючи [Сод. Заг. 89, Кам. Душ. 296]: Сидючи і гово¬ 

рю чи такі надзвичайні речі. 
дивлючи ся [Нор. 9, 56, М. В. 0. І. 135, Кам. Душ. 177, 

188, 238, 320]. 
роблючи [Нор. 80]: вільно роблючи рукою оттакий рух. 
хвалючи [Прим. 12]: не хвалю чи себе, сканіу. 
соромлючись [Прим. ЗО], 
стелючи [Чайч. опов. 168]: Нічого не стелючи, а в го¬ 

лову колодку кладе. 
товплючи ся [Кам. Д. 138], 
искрючи [Кам. Д. 144], 
валючи [Кам. Д. 169]: валючи гшїлі пні. 
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творючи [Кам. Д. 179], 
сварючи ся [Кам. Д. 192], 
дроблючи ся [Кам. Д. 253]: — і дроблючи ся ще більше. 
боронючи [Кам. Д. 265, К. Др. Тр. 6], 
тям'лючи [Кам. Д. 276]: Мало тямлю чи, куди йде. 
ронючи [Кам. Д. 297], 
пінючи ся [Кам. Д. 303], 
кваплючи ся [Кам. Д. 303], 
ловлючи [Кам. Д. 305]: ловлючи ухом. 

V кляса. * 
1. РаїЧіс. ргаеі равз. У дїеслів V кляси сей рагііс. 

найчастїйше кінчить ся на -т, дїланиіі, сїяний, але подибуеть ся 
і закінчене -гг. , , . 

починатий [Підп. 4]: 6 й зовсім ще не по чи нате. 
2. Ргае8еп8. Після дїеслів І кл. утворено: 
повзе [К. Др. Тр. 36]: Повзе вона й через царські пороги. 
Після ГУ кляси повстали (на Буковині) форми: 
пишш [Купч. 285]; Пишит дівчинонька. 
завятя [Купч. 235]: коли мою білу руку, я (зн. та) с тобов 

вавяжя. 

До: здибати — здиблю,- ■ биш, -бить, 
а з рота сипить іскрами, мов огненним дощем. 
свистати — свистиги [Кр. П. Е. 42]. 
сплють [М. сл. 18]: — бо е такі, що по соломі сил ют. 
До міняти ргае8. ужив, міню [КуіЛс. 300]: 

Та ввійшов я до коршмочки. 
Сороківця міню. 

Що міню е ргаез. до міняти, а не до мінити, вказує зміст 
низше зацитованої пісні: 

Та ввійшов я до коршмочки,' 
Сороківця міню. 
Одна вітти, друга вітти, 
„Що робеш лекгиню“? 
Та як же я тай перестав 
Грошики міняти. 
Зачали ня молодиці 
Вже й не пізнавати. [Купч. 300]. 

Деякі дієслова V мають ргаезепз рівночасно після ршних 
відділів тої кляси. 
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До іпїїпіиу-а дрімати е ргаезепз дрімаю дрімлю 
скакати — скачеги, скачиги: Будд. Р. гл. 22; скакаеги; 
глодати — гладжу, глодаю; ■ ‘ \ 
коливати — колиблю, коливаю; : , . ^ 
ламати — лалілю: 3. VII. Скрикує,! руки ламле; ламаю; 
надибати — надибжш [Руськ. письм. УІ^ 28];, надибаеги 

[М. П. 0. 87]: Другого такого у цїлїсенькому світу не. нади¬ 
баєш ; 

клепати — клеплю: як нам коси потупіють, поклеплем клеп- 
цем; клепаю; 

мазати — мажу, мазаю; . 
дихати — дтиу [М. В. 0. І. 55]: не од дишеш ся, дихаю 

[Е. 3. ХУП. 134]: Як в груд ех їх здусило, тай не віддихають; 
стругати — стружу, стругаю; 
капати — каплю [М. В. 0. І. 21]: із стріх вода капле; 

капаю; 
метати — мечу, метаю; 
вигравати — виграю, виграваю: Вівчар на сонілцї тужно- 

виграває; 
плавати — плавле [Е. 3. ХУП. 55] г Оїі втонула Василина,. 

лиш хусточка плавле; плавав; 
мекати — мече, мекав. 
3. Ішрегаїіу. До свмсга™-виписав/Я ітрегаііу свистай 

з Руськ. ппсьм. Ш. 102. Не свистай, бо забєш. 
4. Рагііс. ргаез. а сі,і у. По анальоґії дрімлючі [Кам. Д.. 

168]: дрімлючі величезні брили; 
ломлючи [Кам. Д. 169]: ломлю чи храбуст. Подибуєм сьпі- 

вучий. 

VI кдяса. 

1. Іиііпііі’уиз. Від анальоґічної форми носю утворено: 
доносювати [Син. кн. 10]: Жидам в^оди доносювати. 
струсюв: струсює пил з одежі [Сод. Заг. 24, Піди. 43). 
2. Рагііс. ргаеі. асі. Тат: само: 
повідносювала [Син. кн. 75]: Я повід но сю вал а гроші 

по ворожках. 
3. Ргаезепз. Дорогою анальоґії до дієслів IV кл. по¬ 

встало : 
машеруя [Купч. 284]: Машеруя жовнярики, бо їм мар- 

шок припав. 
мандруя [Купч. 145]: Мандруя нічку, мандруя другу.; 
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Дїєсдова без презенти^ного наростка. 
Повісти має 2 8§. повіги. 
Дати творить ітрегайу. дай, дайте від пня іпі'., а в 2 8§. 

теперішності! уяшваеть ся або дась або з подвіііним закінченєм 
дасит: Як дась тисячу'- ринськпх, то поховаю, а як не д а с п іп, 
то спроваджу комісію [Е. 3. VI. 89]. 

їсти має їш, або їсь: іцо ти їш [Е. 3. VI. 79]. 

ЗакінЦенє. 
Вже з того перегляду бачимо, що впливовії анальоґії наіі- 

більше підлягають дієслова Г, III, IV, і V, кляси, а наймеиьіпе 
П, і VI, кляси. ' _ 

Мова, поки яшва, вічно зміняеть ся. Позатрачували ся не 
лиш поодинокі часи, як: ітрегіесі аогібі рIи8^иатре^1'есі., 
затратив ся авґмент, якиїі був в індоевр. мовах і слуяїив для 
вираяіеня минувшости^), позатрачували ся навіть поодинокі форми 
і лиш деякі лишили ся, як прим.: пожаль ся Боже, хрань Боя^е, 
бігай, бігайте, Бог вість, зажег, зажегла, верг.^) 

Вплив анальоґії в українській конюґації без порівнаня мен¬ 
ший, як ^ деклінації. Коли-ж зважити, що у великій скількостп 
дієслів уживаєть ся двояких, ба навіть трояких форм, то моя^на 
припускати, що анальоґія що-йно починає розпростирати тут 
свою силу. Форми уживають ся в суміш; котрі з них возьмуть 
верх, годі наперед сказати. 

Куди поплине вплив анальоґії, де з’упинить ся, також годі 
відповісти, бо, як кая№ Ґ. Курціюс (Б. Снгйив®), вплив анальоґії 
всюди можливий, хоч не всюди конечний. 

1) Вги^т. Уег^І. бгатіп. ІІ2. 
2) Руськ. грам. § 218. 
3) 7ш КгШк (іег пеиевіеп 8ргас1іУ0гзс1іип^ (1885) 539. 





ШЕВЧЕНКОВА ПОЕМА „ІВАН ГУС\ 
(Друга частина).*) 

Написав ІВАН БРИК. 

Генеза поедіи. 

В поемі „Іван Гус“ вийшов Шевченко поза межі історії 
українського народу і взяв сюжет з історії чеського народу, 
докладнїще — з доби чеської реформації часів Івана Гуса. Сей 
поетичний епізод являєть ся вельми інтересним для дослїдів 
над розвитком поетичної творчости поета, а ще в більшій мірі 
— над розвитком, ширшанєм і прояснюванем його ідей. 

Поки що нам потрібна відповідь на питане, чому поет 
заінтересував ся як раз сею історичною добою і відтворив її 
поетично ? 

Не можна сумнївати ся, що доба повна трагічних і висо¬ 
ких моментів історії чеського народу явилась для поета з арти¬ 
стичного боку дуже вдячною темою. Вона за сильно вразила 
нїжну, поетичну душу Шевченка, а тим самим і викликала не¬ 
малий поетичний інтерес. Та всеж таки значно більшу ролю 
відіграла тугі на нашу думку, ідейна сторона гуситської доби,, 
яка гармонійно навязувала до тих ідей і думок поета, що про¬ 
бивають ся вже в його попереднїх творах. 

Історія Івана Гуса і звязаної з його особою чеської ре¬ 
формації та гуситських воєн — се історія конфлїктів релїґійних 
і національних^' А в нїй вибиваеть ся на перше місце борба 
проти надужить вищої церковної єрархії та її світської, без- 

*) Частина перша в „Записках" т. СХІХ—СХХ. 
') Се доба горячих чесько-німецьких стирань, особливо в 1384—1390* 

рр. і пізніще. 



'224 ІВАН БРНК 

глядно егоїстичної ПОЛІТИКИ, що діймаючо шкодила повазї 
і святости Христової Церкви, а ще в більшій мірі відбивала ся 
фатально на взаїмних відносинах поодиноких народів. 

Се все питаня, що інтересували поета ще до часу напи- 
саня поеми „Іван Гус"; вони находили теж глибокий і щи^ий 
відгомін у поемах Шевченка. Вже в поезії „Тарасова ніч" 
^Петербург, 1839 р.)0 Шевченко, малюючи долю України, що 
^,зажурилась, заплакала як мала дитина", каже: 

„Нїхто її н^ рятує... 
Козачество гине; 
Гине слава, батьківщина; 
Немає де дітись... 
Виростають нехрещені 
Козацькиї діти^). 
Кохаються невінчані; 
Без попа ховають; 
Запродана Жидам віра,' 
В церкву не пускають! 
Як та галич поле криє. 
Ляхи, у н ї я т и 
Налітають — нема кому 
Порадоньки дати".. 

Невесела картина релїґійної. нетерпимости і слїпого пере- 
слїдуваня,, а. наслїдок —. Наливайко,, Павлюгд, Тарас Трясило, 

•що беруть ся „віру рятувати",, йдуть „з Поляками биться", бо 
Україна „стоптана Ляхами". 

В поемі „Гайдамаки" (Петербург, 1841 р.) конфедерати 
„Руйнували, мордували,. 
Церквами топили... 
А тим часрм гайдамаки 
Ножі освятили"^). 

Вони і Жидовин 
„Кляли схизмата, розпинали. 
Кляли, що нічого вже взять.. 
А гайдамаки мовчки ждали. 
Поки поганці ляжуть спать"^). 

Кріваві ПОДІЇ, які являють ся історичним наслідком релї- 
ґійно-національного заслїпленя і'гоненя, вражають гуманні по- 
чуваня поета: 

1) Кобзарь, Спб.,, 1908, ст. 50,-51. 
2) В поемі „Гайдамаки" „діти нехрещені ростуть", стр. 93. 
3) Кобзарь, стр. 69. 
Иет, стр. 95, 
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„Місяцю мій ясний! З високого неба 
Сховайся за гору, бо світу не треба; 
Страшно тобі буде, хоч ти й бачив Рось 
І Альту і Сену: і там розлилось. 
Не знать за-що, крови широкеє море. 
А тепер що буде? Сховайся-ж за гори;"^) 

Поет додає від себе пояснене: „Тарасова і Варфоломієва 
ночі — одна другої варт на стид Римської тіяри^). 

За польсько-українські кріваві конфлїкти поет винить ла¬ 
тинське духовенство: 

„Старих Славян діти^) 
Впились кровью. А хто винен ? 
Ксьондзи, єзуіти. 

І подає знову в примітцї пояснене: „До Унії козаки з Ляхами 
мирили ся, і якби не єзуіти, то, може-б, і не різали ся, Єзуіт 
Посевин, легат папський, перший начав унію в Україні^). 

Перед нами готовий історіософічний світогляд Шевченка., 
Національна крівава борба на Українї запалена, по думцї по¬ 
ета, латинським духовенством, а головно єзуїтами, що тїшили 
ся могучим впливом на внутрішню полїтику Польщі. Інтересно, 
що поет вважає латинське духовенство тільки орудієм Риму 
і за кріваві подїї — однаково, чи се Тарасова чи Варфоломієва 
ночі — винить полїтику Риму^). 

Погляд поета на ролю латинського духовенства в історії 
України складав ся під впливом таких історичних творів, як 
„Исторія Руссовь", Исторія Малой Роесіи Бантиш-Каменського, 
Історія Маркевича^). Думаємо, що не без впливу в тому на¬ 
прямі були теж живі оповіданя про гайдамацькі подїї та осо¬ 
биста і близька знайомість з істориком Маркевичем'). 

Кобзарь, стр. 96—97. 
2) Ісіет, стр. 96. 
") Иет, стр. 105. 
Той самий погляд, висказаний так само категорично стрічаємо теж 

в поезії „Ляхам“ (1847 р.), Кобзарь, стр. 347 і в поезії „Буває, в неволї 
инодї згадаю“ (1850 р.), Кобзарь, стр. 506. 

Порівн. погляд Ю. Словацького в поемі „Віепіош8кі“: 
„О! Роїзко!... ^е5і;е8 сбгк^ Во^-а 
І 8І08і:г^ ]е8іе8 ик^2у20^Vапе§•о — 
СіеЬіе 8І^ гасіпа і:гисІ2па піе ітіе 
Кг2у2 і:\^ут раріегет ІЄ8І: — іу/а 2§‘иЬа 

ш К2утіе! 
•') Думаємо, що така гадка автора може бути принята тільки з дуже 

великими застереженими. За редакцію: Ь. Щ. 
') В листї до М. М. Лазаревського з 22/4 1857 р. пише Ш—ко, що 

з Миколою Маркевичем „ми були колись великі приятелї“ (Основа, 
Птб. 1862, III. стр. 6). 
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Погляд Шевченка на ролю латинського духовенства і Риму 
в історії українсько-польських відносин, погляд, що в ньому 
пробиваєть ся жаль і осуджене, носить у собі завязки тих са¬ 

мих думок, які вже рішучо, можнаби сказати, з вульканїчною 
силою, розвиті в поемі „Іван Гус". Чеська реформація з виднї- 
ючою постатею Гуса найшла в псіхіцї поета сильний 
відзвук, вона підійшла не тільки під його арти¬ 
стичний смак, але зявила ся чимось дуже близь¬ 

ким і глибоко вразила поета. 
Що більше, в історії Гуса і чеської реформації поет бачить 

подїї не тільки чеського чи славянського, але вселюдського 
значіня. Се, в його очах, борба проти „неправди" взагалі 
а Гус — вилелїяна в душі поета стать борця „за євангеліє 
правди, за темнії люди". 

Ідейний звязок між поемою і творами, азглядно, 
думками Шевченка перед і по написаню Гуса 
очевидний. Се видно теж з автобіографічної повісти „Ху¬ 
дожник"^) та із Записок‘^) поета. 

В ЛИСТІ Шевченка до А. М. Маркевича з 22/4.1857 р. читаємо:' 
„З батьком твоїм, друже мій, ми були колись великі приятелі і стрі¬ 
чали ся з ним не в одній Качанівцї“ (Основа, 1862, Птб. V, стр. 9). 

В ЛИСТІ Шевченка до Гр. Ст. Тарновського, Спб., 1842 р. 26/3 чита¬ 
ємо: „Посилаю Вамт» три зкземплара: один-ь возьмите собі, другий от- 
дайте Николаю Андреевичу Маезіго Маркевичу, третій Виктору Забілі на 
заочное знакомство“ (Основа, Спб. 1862, V, стр. 4. 

„Разверните Вазари и там-ь увидите тоже самое, если не хуже. 
Я говорю „хуже“ потому, что тогда даже политика намістников-ь святаго 
Петра требовала изящной декорацій для осліпленія толпьі и затмЬнія 
еретическаго ученія Виклефа и Гуса, уже начинавшаго воспитьівать неу- 
стравдимаго доминиканца Лютера“ (Кіев. Стар, 1887, І, стр. 1). 

2) Під датою 1857 р., 29 червня виступає Ш—ко „проти інквізиції 
і страшенного автодафе“ (Кобзарь, Львів 1895, III, стр. 34). Вважаємо від¬ 
повідним пригадати в цїлости се незвичайно інтересне місце в „Записках** 
Ш—ка: „Сегоднї святкують память двох великих проповідників згоди 
і любви. В христіянському світї велике свято, а у нас ради Христового 
свята величезнійше піяцтво. О, святі й великі верховні апостоли! колиб 
ви відали, як ми зогидили оголошену вами просту прекрасну, святу істину, 
як ми її перекрутили. Ви віщували лжеучителїв і справдило ся ваше ві¬ 
щування. Вашим іменем так звані „учителї вселенські**, немов пяні мужики 
ті, побили ся на вселенському соборі в Нїкеї. Во імя ваше римські попи 
ворочали кулею земною. Во імя ваше заводили інквізицію і страшенне 
автодафе! во імя ваше і ми кланяємо ся гидким ідолам суздальським і на 
вашу шанобу справляємо погані вакханалїї. Істина стара: виходить, що по- 
винні-б люди і зрозуміти її. Тим часом, тій істинї, у якої ви були за кумів, ми- 
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На сїм МІСЦІ* належить піднести з натиском, що в основі 
погляду поета на ролю латинського духовенства не лежить 
нїяка рел'іґійна нетерпимість, чи фанатизм православного^). До¬ 
казом сього високолюдяні почуваня поета з нагоди мальованя 
як найбільш крівавих сцен, а відтак і ся обставина, що Шев¬ 
ченко до офіціяльно*! Церкви православно*! відносив ся рівно 
критично як і до католицько*!*^). 

Чужбинський у СВО*!*Х споминах і Кул*!*ш в „Історичнім опо- 

віданю'^ подають нам згідно, що Шевченко старав ся познайо¬ 

мити ся основніще з історією чесько*!* реформації. І 

Чи вже ТОД*!* носив ся поет з думкою взяти сю добу за 
сюжет своє*!* поеми, не знати, в кождім раз*!* увага поета на гу¬ 
ситську добу була звернена, імпульс даний. Деж його шукати ? 
Чи у принагіднім впливі лєктури, чи у вшшнім впливі якихсь 
осіб? Можливе_і^^одно і друге. Та щоби в доказах не повта- 
ряти ся, на основі фактів, що *!*х розсліджуємо докладно на 
иншім МІСЦІ, говорячи про жерела поеми, виключаємо з усякою 
правдоподібністю можливість того, щоби той імпульс найшов 
поет принагідно, в сво*!*й лєктурі. Лишаєть ся друга можливість, — 
що заінтересував ся Гусом і рішив ся познайомити ся з його 
історією блище під впливом ЯКО*!*СЬ особи. 

Над сим питанєм спинимо ся довше. 

В першій частин*!* нашо*Г прац*!*^) мали ми нагоду вказати 
на кружок людей, що з ними був знайомий Шевченко і які 
зраджували більший чи менший інтерес для славянського, 
а спеціяльно чеського відродженя. Ми бачили, як несистема- 

нає вже 1857 літечко... Дивна річ: які тупі люди“ (Правда, Львів, 1893, 

ст. 556). 
Літ 12 по написаню „Івана Гуса“ Шевченко свого погляду не змінив, 

і про ролю вищої церковної єрархії та її. рабську державну полїтику не 
міг писати спокійно. 

Порівнай: „Основи Шевченкових звязків з Поляками^, Записки 
т. СХІХ—СХХ, ст. 330. За редакцію: В. Щ. 

-) Се виходить із його творів, а М. Драгоманів (Ш—ко У. і С. стр. 
49) пише: „В викинутому цензурою місцї з „Воспоминаній о Т. Гр. Шев¬ 
ченка д. А. Козачковського (Кіевскій Телеграфі» 1875 р., ч. 25) сказано 
було, що Шевченко й хвалив протестантську віру, і не хвалив у право- 
славії його покірливости перед начальством і панством. Жаль, що д. Ко¬ 
зачковський не говорить, коли казав Шевченко таку думку : чи в 1845—46 
рр. чи в 1849“. — Думаємо, що в 1845 р., коли подібні питаня його як раз 
займали. 

') Ст. 112-15. 
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тичне, поверховне і недостаточне було їх познайомлене з сим 
умовим рухом. 

Чиж міг Шевченко найти серед своїх знайомих чоловіка, 

який би познайомив його основнїще з добою чеської рефор¬ 
мації? — Нї. Історія тої доби була в Росії в 40-х рр. ще Іегга 
іпсо§-піі:а, і такою була вона, виймаючи кількох спеціялїстів, 

і в Чехах. І нїчого дивного, бо тодї саме йшла що-йно підго¬ 
товна жерельна робота на полї чеської історії, з Якою 
мало хто міг познайомити ся в Росії. „Вь Петербург^, сколько 
я знаю, пише 18/6 1838 р. О. Бодянський Поґодіну^), нЬт-ь ни 
одного чоловіка, кто бьі получалт» Музейникі) и смог-ь бьі пе¬ 

ревести сь чешскаго: зто аксіома". Так характеризує Бодян¬ 
ський кружок петербурських учених і нам мимохіть приходить 
ся спинити ся знову на особі сього виїмкового Українця, уче¬ 

ного славіста, з яким, як се ми бачили, так тїсно вяжуть ся 
присвята поеми Шафарикови і основні думки „Посланія". 

Вже на кілька років ранше, бо в розправі: „О народной 
П093ІИ славянских'ь племен-ь" [Москва 1837 р.,], дає Бодянський 
на підставі чеської літератури Юнґмана теплу характеристику 
дїла реформації і гуситських воєн: „Чехи отпали отт» Ватикана, 
ни думавшаго ни гадавшаго о томт). Они, водимьіе здраввімт» 
сммслом-ь, скоріе прочихії замітили излишество власти, при- 
своєнной Первосвященниками Рима, ея злоупотребленія 
в-ь ділахт) Вірьі^), перешедшія слишкомт» далеко за пре- 
дільї всякой мірьі, ихь самоуправство, отступленіе 
от-ь чистотьі первобьітнаго Христі анскаго ученія-) 
и первьіе изт) Европейцевії возстали открьітьімь образомт», ли¬ 
цемір кь лицу, дійствуя и словом-ь и діломь, против-ь недо- 
стойнвіхт) Намістников-ь Петра, при своихт) золотвіхі) ключахт» 

ТОЛЬКО И ПОМЬІШЛЯВШИХ'Ь, что о золоті^), первьіе произвели 
противодійствіе^) в-ь царстві Религіи. Они старались пре- 
образовать (геїогтаге), обновить, воспроизвестьее в'ь прежній 
виді»^^), искаженьїй суетностію, и чувственностію Пап-ь, про- 
тивупоставляя так. обр. силам-ь Запада мощь Востока, на¬ 
тискам!» Романо-Тевтонскихі) племент» стойкость племені? Сла- 
вянскихт». И напрасно вічньїй Граді? гремілі? своими громами, 
напрасно оні? металі? свок огненньїе перуньї, грозилі? и преда- 
валі? анафемі, поднималі? всі народьі и земли, всіхі? владьїкі? 

Письма к-ь Погодину, о'р. сії. ст. 59. Порівн. ще лист Ганки до Бо- 
дянського з 24/8 1841 р. (Чтенія 1887, II), моя студія ч. І, ст. 112. 

2) Підчеркнено мною. 
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и сильньїх'ь Запада ополченіем'ь, гнал-ь толпьі крестоносцев'ь 
(Пій ІІ-й, Павелі» ІІ-й и др.). Чехи не испугались, шли весело 
на явную смерть, как-ь на пирі», и предводимьіе своими грди- 
нями (Жижкой... и др.) удивили всю Европу мужествомі?..."^) 

Бодянський не перестає цікавити ся добою Гуса і підчас 
своїх наукових студій в славянських землях. Із його кореспон¬ 
денції бачимо, що він слідить за всякими новими матеріялами 
і стараєть ся їх придбати, поставивши собі очевидно ціль, пе- 
рестудіювати сю добу як найосновнїще, на скільки лиш позволяв 
на се тодїшний стан наукових дослідів на сїм полї. 

В листї з Праги 1 сїчня н. ст. 1838 р.‘^) подає Бодянський 
Поґодіну відпис із листу Паляцького з Риму: „В'ь Венеціи,^ 
в'ь библіотекЬ св. Марка попался мнЬ до сих’ь порт» неизвістньїй: 
„Тгасіаііиз сіє 1оп§-аеуо зсЬізтаіе", 1421 и 1422 г. писанньїй, 

В'Ь котором-ь находятся извістія о первьіхть годах'ь Гусситских 
войн-ь". 

В Празї просить Б. Ганку :^) „а) Дать кому-либо списать 
для меня Сербскую повість об’ь Александрі Македонском-ь... 
б) Списать жизнеописанія Жижки, Гуса, Іеронима^) 
и т. д., что все напечатанное находится переплетенньїм'ь в'ь одну 
книжку, в) НаЬегпїеІсі.^) Веііит, ЬоЬетісит Еи§*сі. Ваіау. 1645" 
(Прага, 10 марта 1842 р.). ‘ 

Той самий інтерес замічаємо у Бодянського і після його 
повороту в Росію. З Москви 3-го грудня 1843 р. пише він 
Ганцї лист,^) в якому просить замовити для нього, між 
иншими, твори, що відносять ся до Гуса і гуситських воєн: 

....„Одного только прошу Вась: именно нельзя-ли будет'ь Вам-ь 
пріобрість для меня, между прочим'ь, слідующих-ь сочиненій... 

е) Вескіег’з СЬгопік уоп ВоЬетіа Г) Воге§*’8 ВоЬтізсЬе СЬгопіса;®) 

9 6р. сіі:., стр. 59—60. 
-) Письма к-ь Погодину ор. сіі^. ст. 11 і ЖМНПр. 1838, XIX, ст. 202—5. 
Письма к'ь Вячеславу ГанкЬ. В. А. срранцев-ь, Варшава 1905, ст. 109. 
Підчеркнено мною. 

"’) НаЬегпїеІсІ Апсігеаз, ВеІІиш ВоЬетісит. АЬ аппо 1617, Ьи5:с1ипі Ва- 
Іагогиш, 1625. В році виданя очевидно похибка Б—го. 

'•) Письма К'Ь В. ГанкЬ, ор. сіі. ст. 119—121. 
9 Вескіег Реіег, а) СЬгопісоп ВоЬешіае... Ноі іш Уоі^ііапсі 1694 

і Ггапкіигі а. М. 1695, під заг., Нізіогіае Ноуогеае рагз І... Ної іт Уоіз:і- 
Іапсі 1694. (Сепек 2іЬгі: ВіЬ1іо5:гаїіе сезке Ьізіогіе І, ст. 380, ч. 11272). 

Воге^-Ь Магііпиз Угаіізіауіепзіз, ВеЬшізсЬе СЬгопіса, ''УіііепЬег^ 1857 
(Сепек 2іЬгі., ор. сіі. II). ' 
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2ашіе1:а’8 Кгбпип§- сі. МаіЬіаз Копі§* V. ип§-агп^) еіс.; ж) СосЬІаеі.-) 

НІ5І:огіа сіє ЬеІІо НиззШсо; Ьепїапі:.^) Нізіоіге зиг 1а Ьеііе (зіс!) 
сіез Низііез еіс.; ВаІЬіпі.^) МізсеІІапеа: Єго же. Нізіогіа сіє сіи- 
сіЬиз ае гед’іЬиз ВоЬетіае;... „Бажані твори виписав Бодянський 
із катальоґа книг Клям-Мартінца, виданого пражським антиква¬ 
рам \!С^аЬ1-ом. 

В тому самому листї*^) понаглює Бодянський свою давнїйшу 
просьбу„...И, наконець, прикажите кому-либо списать для 
меня, коли уж-ь нельзя им'Ьть печатаннаго, Габернфельда, ровно 
какт» жизнь Жижки, Гуса, Іеронима, на чешском-ь, видінньїя 
мною у Васт» и, помнится, обіщанньїя в-ь спискЬ". 

Для доповненя образу занять Бодянського Гусом додам, 
що в листі'®) з Москви дня 23 червня 1847 р. він пише Ганці: 
„Єще просил-ь бьі я Васі? покорнійше нельзя ли Вамі) заставить 
кого-либо на мой счет-ь списать сочиненіе Вавржинца зь Бряіе- 
зова^) о Гуситской войнЬ, отрьівки коего поміщеньї бьіли 
в-ь Музейник’Ь ? — Оно вЬдь недавно открьіто и, сколько сужу 
по об-ьянленному, чрезвьічайно важно‘‘. Та сама просьба повто¬ 
рена в листі до Ганки з 4/Х 1847 р.®) 

На основі сих відомостий констатуємо, • що Бодянський 
заняв ся гуситською добою дуже серіозно і під 
сим зглядом був ще в 40- их роках єдиним ученим 

0 Хауеіа 2 2ауе1іс Ііпк. Кпігаі; а Кга1іі\у Кгаіоузіуі сезкеЬо, га кіегеЬо 
сази ксіу кіегу рапоуаі а кгаіоуаі кгаііске рогпатепапі. РНІоЬа зрізи: Коги- 
поуапі Маїіа^е II па кгаіоузіуі сезке.. Ь. Р. 1611 па Нгасіе Рга^зкет у Зіагет 
Ме8і:е Ргайзкет 1611 (Сеп% 2іЬгі;: ВіЬІіо^таііе II). 

СосЬІаеиз (ОоЬпеск"' у. '^Х/’епсіеІзІеіп) ІоЬаппез, Нізіогіае Низзіїагит 
ІіЬгі сіирсіесіт рег ]. С., сапопісит Угаіізіауіепзет, орегозе соїіесіі ех уагііз 
еІ апіічиіз, Іит ВоЬетогит, іит аііогит соЗісіЬиз, апіеа пипчиат ехсизіз. 
АрисІ 5. Уісіогет ргоре Мо^ипНат, 1549 (Сепек 2іЬгі:, ор. сії. II, ст. 1106, 
ч. 13510). 

^) Ьепіапі Іачиез, Нізіоіге Ои сопсіїе сіє Сопзіапсе, Іігее ргіпсіраіетепі 
сі’ Аиіеигз циі опі аззізіе аи Сопсіїе. Тоте ргетіег, а Атзіегсіат 1714, 
— з картиною Гуса і йоги смерти. Иншого твору, відносячого ся до Гуса 
сього автора ш. бібліограф не подає. (С. 2іЬг1 ор. сії. II). 

^) ВаІЬіпиз ВоЬизІау, МізсеІІапеа Ьізіогіса Ре^пі ВоЬетіае... Оесасііз І. 
ГіЬег УІІ, ге§:аІіз, зеи <1е сІисіЬиз ас ге^гіЬиз ВоЬетіае. В новім виданю 
1735 р.: Нізіогіа <1е сіисіЬиз ас ге5:іЬиз ВоЬетіае (С. 2іЬг1, ор. сії. II). 

^) Письма кь В. ГанкЬ ор. сі1., ст. 121. 
”) ІЬісіет, ст. 136. 
') Уаугіпес (Ьаигепііиз) 2 Вге20уе, Кгопіка Ьизіїзка (СЬгопіса, Нізіогіа 

Ьиззіїіса) (С. 2іЬг1, ор. сії., II). 
*^) Письма кіх В. ГанкЬ ор. сії. ст. 136. 
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в Росії. Жаль тільки, що сьогодня ми не можемо знати, які 
саме матеріяли до історії гуситської доби удало ся Бодянському 
дістати і якими він міг справдї користувати ся. Звісно, яка 
сумна доля постигла біблїотеку того поважного ученого і пер¬ 
шого славіста в Росії. 

Важно, що гуситська доба чеської історії була предметом 
незвичайно інтересних університетських викладів Бодянського,^) 
які припадають на 1844 рік. Науковий інтерес для Гуса і його* 

доби осягнув тодї найвищий степень. Довголїтнє збиране ма- 
теріялів і совісні студії дали Бодянському змогу викладати про 
Гуса з унїверситетської катедри. На той самий час, бо на 
1844 р. зимою і на близький йому 1845 р. припадають поїздки 
Шевченка в Москву і його особисті відвідини у Бодянськоґо. 

В першій частинї нашої студії^) мали ми нагоду вказати 
на відносини між Шевченком і Бодянським і показати, якого 
рода були сї відвідини. Між обома великими Українцями велись 
тодї розмови далеко не без впливу на творчість і світогляд 
поета. Ми знаємо, що приятельська розмова сходила і на твори 
поета, передовсїм „Гайдамаки" і „Никита Гайдай" і на історію 
та побут Славян. Тодїж силою історичної анальоґії не міг не 
згадати Бодянський і чеської реформації і Гуса, тим більше, 

що се живо тодї його займало і було предметом його викладів, 

в яких одушевлено хвалив Гуса. 
Коли Шевченко міг, розумієть ся, дуже поверховно знати 

дещо про гуситську добу із студії Бодянського „о народной 
поззіи сланянскихт) племент»", то докладнїщу характеристику 
Гуса і чеської братської борби і то характеристику повну пи¬ 
томої Бодянському щирости і одушевленя міг почути тільки 
з уст того ученого. Полишаючи на разї на боцї питане, чи 
Бодянський не піддав тодїж поетови прямо думки ту добу 
поетично оспівати, твердимо, що нїхто инший тільки Бо¬ 
дянський міг^кинути в душу поета живу іскру за- 

інтересованя Гусом. Іскра впала на пригідний ідейний 
світогляд поета і не диво, що розгоріла ся відтак могутньою 
поемою. 

Александр-ь Кочубинскій: Осипь Максимовичь Бодянскій, 
Одесса 1892, ст. 302. Гавлїчек пише Запови ЗО/ІУ 1844 р.: РГаІ ЬусЬ Уат 
БІузеі: Во(1’ап5к. рїесіпаееі: сезкои* Ьізіогіі: зевіе ізет піксіу пезіузеї уегезпе 
ех саіЬесІга сЬуаІіі Низа іако 2(1е“ (Ь. Оиіз: Коггезропсіепсе Кагіа Науііска. 
У Рга2е 1903, лист ст. 125^138. 
^ 2) ст. 117—120. 
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Середа поедіи. 

Перед нами два доволі суперечні свідоцтва знайомих 
з Шевченком людий про жерела, з яких, буцїм то, черпав він 
відомости про Гуса і його добу. 

А. Чужбинський^) передає: „Шевченко разсказьіваль 
мнЬ, что прочел-ь всЬ источники о гусситахт» и ЗПОХІ ИМТх 

предшествовавшей, какіе только можно бьіло достать, а чтобьі 
не наділать промахові» против-ь народности — не оставлял-ь 
вті покоі ни одного Чеха, встр’Ьчавшагося вь Кіеві и других'ь 
містахі», у которьіхі» распрашиваль топографическія і зтногра- 

фическія подробности". 
У Кулїпіа^) читаємо: „Розмовляв Шевченко широко про 

свою поему „Іван Гус", почитуючи гарною дикцією своєю де¬ 
які місця і жалкував, що писавши не спроміг ся проштудиру- 

вати гаразд усїх обставин часу і самої особи чеського пророка 
германської реформації". 

Після одного свідоцтва Шевченко прочитав усї жерела 
о гуситах і добі перед ними, які тільки можна було дістати, 
а навіть інформував ся у всяких стрічних Чехів, щоби остерегти 
ся перед похибками. Після другого свідоцтва поет жалкував, 
що не зміг вистудіювати гаразд чеської реформації. 

Суперечність очевидна. Щоби дати відповідь на се, за 
котрим із тих свідоцтв більша пайка правди, а радше правдо- 

подібности, треба розглянути, що могло бути тодї про Гуса 
і його добу поетови доступне, а як і могло бути, то чи міг 
поет тим користувати ся. 

Завдяки знаменитій біблїоґрафії чеської історії проф. Ченка 
Зібрта^) ми маємо змогу прослїдити, що історичні твори, а радше 
матеріяли про Гуса і його добу до 1845 р. писані тільки в мовах 
латинській, чеській, нїмецькій, француській 4 анґлїйській. 

Кромі сього значна частина тих матеріялів являлась біблїо- 
ґрафічною рідкістю, а проби їх виданя у біжучих видавництвах 
стрічали тодї великі і непоборимі перешкоди. На сї трудности 
звертав увагу Шафарик в листах до Поґодіна з 6/1 і 25/1 1857 р.^) 

Воспоминанія о Т. Г. Шевченкі, Спб. 1861, ст. 13. 
2) Історичне оповідане, ор. сії. ст. 391. 
2) ВіЬ1І05:га1іе сезке Ьізіогіе, т. І, II, III. 

„Ргоі. ^осеї Ьаі тіг егкіагі: ег ЬаЬе пиг еіпе АЬЬапсІІип^: ііЬег Низз 
(\VО^іп 5ресітіпа аиз еіпі§‘еп посЬ ипесіігіеп ЗсЬгіЙеп ЗеззеІЬеп) ^гезсЬгіеЬеп 
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Се виходить теж і зі слів Срезневського „Многія ИЗ'Ь произве- 

деній XV і XVI в^ка издать бьіло невозможно; не годились- 
они для пенати — одни по рЬзкости вьіраженій против-ь Нім- 

цевь, другіе по антикатолическому направленію. Долго нельзя 
бьіло печатать даже нравственньїхії сочиненій только потому, 
что они бьіли произведенія протестантов-ь, особенно таких'ь 
какть Гусь,^) Коменскій и ить подобньїе. Многія сочиненія Гуса 
остаются и до сихь порі) не напечатанньїми".^) 

З огляду на се матеріяли, доторкаючі доби Гуса, являлись 
мало доступними і для спеціялїстів, тим більше для таких при¬ 
нагідних читачів, як Шевченко. Історія В. Томека^) вийшла,, 
правда, в 1843 р., та гуситська доба обговорена там досить 
поверховно. 

Значно більше матеріялу находимо в ІІІ-ім томі Історії 
Паляцького.^) 

Звісно, що Шевченко нї одної із названих мов не знав. 
Маємо, правда, звістки, що він зачинав вчити ся фран- 

цуської мови,^) та скоро залишив се занятє. Сьогодня ми не 
в силї сказати, як далеко зайшов поет у виученю француської 
мови, але всеж таки виключаємо з усякою правдоподібністю 
те, щоби міг користувати ся француськими матеріялами, — так 
само, як не міг користувати ся нї анґлїйськими, нї нїмецькими, 
нї латинськими, нї чеськими. 

Шевченко читав і розумів мову українську, російську 
і польську^) і матеріялами в тих мовах міг користувати ся. 
Якіж матеріяли в тих мовах, відносячі ся до Гуса, могли по¬ 
пасти в руки Шевченка? 

ипсі 5Іе зсЬоп сіег каіз. Акасіетіе іп ^іеп ^е^еЬеп, сііе зіе есіігеп шИ. ІсЬ 
}іаЬе гшеітаї тії: іЬт сІагііЬег ^-езргосЬеп, іесіосЬ пісЬіз аиз§:егісЬі:е1:. Ег за§:1:е 
тіг: ег сіепке ^аг пісЬі: ап еіпе Негаиз^аЬе уоп Низзепз ^ег- 
кеп, йіез зеі ипто5:1ісЬ“ (Письма кь Погодину, ор. сії. ст. 411). „Низ- 
зеп’з ^егке \уігсі Nіетап<1 іп ОезІеггеісЬ Ьегаиз5:еЬеп, осіег 
сігискеп \уо11еп: \уоЬ1 аЬег ^егке Низз“. (Письма кть Пого¬ 
дину, ор. сіі. ст. 415). 

^) Підчеркнене мною. 
“) Воспоминанія о В. В. Ганкк И. И. Срезневскаго, Спб. 1871, ст. 13—14. 
^) Тотек >57^. Ое]е 2ете сезке. V Ргаге 1843, російський переклад 

під редакцією В. Яковлева вийшов в Спб. 1868 р. 
^) СезсЬісЬіе УОП ВоЬтеп, Рга^: 1845, бібліографічна оповістка в с. 

М. 1845, III, ст, 472—81, за-місяці цвітень, май, червень. 
'"’) Пор. „Художник^'*, Кіев. Ст. 1887, II, ст. 215, 217, 221 і „Воспоми¬ 

нанія о Т. Г. ШевченкЬ“ А. Чужбинскаго Спб. 1861, ст. 36. 
Пор. „Воспоминанія Чужбинскаго, ор. сії., ст. 12. 
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В українській мові таких матеріялів не було нїяких. Не 
було теж і в польській.^) Ряд праць про Гуеа і його добу по- 
чинаєть ся і в російській мові що-йно І848-М роком. 

Початок дав Єлаґін оцїнкою Історії Паляцького (Об-ь 
исторіи Чехіи Франца Палацкаго 1848). За сим пішла перша 
праця Евг. Новіков-а, Православіе у Чехов-ь (Чтенія вь Общ. 
Истор. и Древн. Рос., Москва 1848, IX, ст. 1—94), а в 60-х 
роках і дальших инші студії. Належить зазначити, що всї ро¬ 
сійські студії аж до розправи Василєва (Ж. М. Н. Пр. 1876) 

в освітленю причин і розвитку гуситських подїй грішать не¬ 
простимою тенденційністю, підсуваючи чужі тому рухови сла- 
вянофільські мотиви і стремлїня до православної церкви. ^) 

Одиноко так своєю ранньою появою як і повною безтен¬ 
денційністю стоїть цїкава студія С. Палаузова п. з. „Іоанит) 
Густь и его посл*ідователи. .Москва 1845, Отеч. За¬ 

писки ч. 10 і окремою відбиткою. Дозвіл цензури'на відбитцї: 
„Москва, Августа 27 дня 1845 года, Цензор-ь В. Флеров-ь". 

Отеє і одиноке жерело, яким Шевченко міг ко- 
ристувати ся. 

Доки перейду до обговореня сього питаня, вважаю по¬ 

трібним посвятити кілька слів, думпї проф. Фльоринського, який 
говорячи про жерела поеми Шевченка, пише: „ВіроятнЬе вСего 
зтими источниками бьіли русекія книги, содержавшія общіе 
обзорьі европейской исторіи и между прочим-ь, исторію Гу- 
ситства‘‘.^) 

Ми і не думаємо заперечувати того, що Шевченко, міг 
знати деякі російські книги, що містили загальні огляди євро¬ 

пейської історії, та шановнйй автор не подає, а нам на разї, 

9 Статя в польській мові „СхесЬу (ЬІ8Іог.)“, Ьшошіапіп, ^^VОV^іе, 
1841, 8, ст. 183—90 для' звісної доби без значіня. Так само без значіня 
розправа П. Дубровського (^2\Vоп Іііегаскі 1847), СЬоіескі ЕЗтипсі СгесЬіа 
і СхесЬошіе, Вегііп 1847. Перша книжка про Гуса явилась що йно 1859 р.: 
МісЬаІ С1І82С2уп5кі, Ни8 і Ни8усі, 82кісе ЬІ8і:огус2пе рос1Іи§- Ра1аскіе5:о і 5от- 
тега, >57^аг82аша 1859. 

2) Порівн. Ог. 1. Ка1ои8ек, 'Са8орІ8 Ми8еит се8кеЬо 1881, ст. 543 і А. Пьі- 
пин-ь, Панславизмії, ор. сії. ст. 337. Цікаво, що тою самою тенденційністю 
грішить і найновійша російська література ювилейна в 1914—15 рр., де 
ДІЯЛЬНІСТЬ Гуса ставить ся у звязок з Кирило-методієвськими традиціями, 
будьто би зберігшими ся у Чехів до його часу і представляєть ся Гуса 
якимось православним фільософом, полемізуючим із католицькою церквою. 
(Порівн. Н. Петровскій, В. Флайшгансь, Ян-ь Гусь, Москва 1916, ст. VIII). 

^) Славянофильство Т. Г. Шевченка, Унив. Изв. Кіев, 1906, Лі 8, ст. 3. 
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неможливо провірити, як і в якім обсягу виложена в них історія 
чеської реформації. Та се не важне. Опираючись на тім, що 
перша обширнїйша історія про Гуса і його добу вийшла що¬ 

йно зпід пера Паляцького в 1845 р. по нїмецьки, припускаємо, 
що відомости, які Шевченко міг справдї знайти в оглядах все- 
світних історій в Росії, були аж надто загальні і скупі. Відтак 
єще одна увага. В поемі Шевченка „Іван Гус" стрічаємо ся 
з такими подробицями в характеристицї як особи самого Гуса 
так і його часу, що вони виходять рішучо поза межі того, що 
могли дати загальні огляди тодїшних всесвітних історій. З огляду 
на се думка проф. Флоринського виходить тільки здогадом, до 
того здогадом хибним. - 

Вертаємо до обговореня питаня про звязок між студією 
С. Палаузова і поемою Шевченка. 

Що до часу, то студія Палаузова появила'ся ранїйше на- 
писаня поеми „Іван Гус". Дата під поемою 1845, 10 X, а студія 
Палаузова виходить у світ того самого року в „Отеч. Записках" 

ч. 10, себто за жовтень. Приймаючи, що видаванє книжок 
„Отеч. Записок" йшло місяцем вперід, дістанемо в часї між 
появою студії і написанєм поеми ріжницю ледви яких кілька- 
нацяти днїв. Узгляднюючи дату дозволу цензури на відбитку 
27 серпня 1845 р. і приймаючи за можливе, що відбитка поя- 
вила ся ранїще напечатаня цїлої книжки „Отеч. Записок" ч. 10, 
моглиби ми дістати приблизно один місяць ріжницї в часї. 

Знаємо, що Гуса написав Шевченко в селї Марийськім на 
Українї. Правда, що „Отеч. Записки" не були рідкістю на 
Українї, бо многі поміщичі родини їх виписували,^) отже в руки 
Шевченка могла попасти однаково десята книжка „Отеч. За¬ 
писок" як і відбитка, але всеж таки з огляду на так незначну 
ріжницю в часї між появою студії і написанєм поеми, як 
і з огляду на тодїшню утруднену комунікацію, булоб за по¬ 

спішно і безосновно сказати, що Шевченко студією Палаузова 
користував ся. 

Порівнанє обох творів може при недостачі яких небудь 
свідоцтв показати нам найпевнїще, чи студія Палаузова була 
науковим жерелом поеми Шевченка, а коли так, то що-йно 
тодї будемо старати ся відповісти на питанє, як ся студія могла 
попасти в руки Шевченка. 

Студія Палаузова обіймає 25 сторін малої вісїмки. 

Пор. Воспоминанія А. Чужбинскаго ор. сії., Спб. 1861, ст. 2. 
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Студія починаєть ся теплою, сердечною згадкою про 
Івана Гуса, в якій замітні такі слова: „В-ь исторін ересіар- 

ховт» Гусі) занимает-ь одно изт^ первьіх'ь м-Ьстт».^) 
Горестное воспоминаніе соединяется сь его именемі). Раскрьівая 
страницьі Исторіи, зто имя кровавьіми буквами начертано на 
ея скрижалях!»; оно напоминает’ь нам-ь вмістЬ и жизнь з т о г о 
великаго мужа,^) какь назвіваетт» его Лютері), полную тре- 
волненій, и трагическій конецт?^) ея и сильньїй переворот'ь 
ВІЗ западной Церкви им-ь произведенньій‘‘ (ст. 3). 

Шевченко кінчить своє „Посланіє Шафарикові" такими 
словами: 

„Привітай же в своїй славі 
І мою убогу 
Лепту-думу немудрую 
Про Чеха святого 
Великюго мученика 
Про славного Гуса"... 

І бажає: „Щоб усї Славяне стали 
Добрими братами 
І синами сонця правди 
І єретиками 
Отакими, як Констанцький 
Єретик великий... (ст. 193). 

Подібно як Палаузов і Шевченко попереджує свою поему 
сердечною, не позбавленою й пієтизму згадкою про Гуса, під¬ 
носячи ті самі моменти, інодї тими-ж словами, що і в Па- 

лаузова. 
Наступає змальованє сучасних відносин в римській най¬ 

вищій єрархії, з чого підчеркуємо такі місця: ...„на соборі 
бвівшем-ь ві) Пизі двоє антипапт»: Григорій XII в-ь Римі 
наслідовавшій Бонифацію IX и Бенедикт-ь XIII вь Авиньоні 
бьіли лишеньї папскаго достоинства" (ст. 3). 

У Шевченка: 

„Шепочеть ся Авіньона 
З римськими ченцями; 
Шепочуть ся антіпапи (ст. 196). 

У Палаузов а йде далї історія про початок конфлікту 
Гуса з Римом, з чого виймаємо таке:, „Архіепископіз (с. є праж- 
ський Збінко) опираясь на папскую буллу, собрал-ь сколько 
мог-ь зквемпляров!» сочиненій Виклефа и. торжественно сжег-ь^ 
ихіз"... І далї „Папа Іоанн-ь. XXIII, наслідовавшій Александру V,. 

9 Підчеркнено мною. 
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потребовал-ь Гуса в-ь Римі), но такі» какі» оні) не явился, 
то обі)Явлені) бьілі) еретикомі) и вм-Ьсті СІ) своими послЬдо- 
вателями отлучені) оті) Церкви (1411). 

Между тЬмі) Збинко умері». Ві) Архіепископьі бьілі) избрані» 
Альбикі) (Альбрехті)), которьій тотчасі) обнародовалі) пап- 

скую буллу побуждая Чехові), принять участіе в і) но- 
вомі> крестовомі) поході противі) Владислава Короля 
Неаполитанскаго, находившагося во вражді сь Іоанномі» XXIII. 
Ві) силу 9ТОЙ булльї и по распоряженію Архієпископа свя¬ 
щенники во всей Чехіи стали проповідьівать поході) 
и за деньги отпускать гріхи. Русі)'и Іеронимі) всіми 
силами возстали противі) зтого похода и отпущенія 
гріхові), и первьій И31) НИХ1) сталі) проповідьівать, что зто 
противно ученію Христа, христіяні) ополчать про¬ 
тиві) христіяні), и за деньги и кровопролитіе от¬ 

пускать гріхи (ст. 5). 

В поемі Шевченка папа: 

„Людською кровію торгує 
І рай у найми оддає.‘^) 
О, Боже! Суд Твій правий всує, 
І всує царствіє Твоє! 
Розбійники, людоїди 
Правду побороли,^) 
Осміяли Твою славу 
І силу і волю! 
Люди стогнуть у кайданах, 
Немає з ким взятись, 

Підчеркнено мною. 
-) Порівн.: „агсукаріап Ьапсіїиіасу осіризіаші і паЬо2епзі:шет“ (Роїзка 

СЬгузі:изо\^а, ор. сії. І, 69). Порівн. ще І, 71, 200. Цікаво, що ті самі думки 
стрічаємо у Ю. Словацького (Віепіошзкі). Говорячи о Римі пише: 

„Тат 1е§-іопу гіасіїіше гоЬасІша! 
Сгу Ь^сІ2Іез2 С2екас аг Ішб] ІапсисЬ гіесіг^ 
Сгу іу го2\уіпіез2 1\уоіе тзсіше Ьгас1\уа, 
Сгекаі^с па ІусЬ, со роб Ігопет зіебг^ 
І кгу/і^ Ьапбіиіа і бизг^ Ьіебас1\уа 
І заті Іуїко о з\ует к1атз1\уіе 'VV^іеб2^. 

•^) Порівн.: „Nіе ис2сіе зі^ Ьгасіа рогпашас СЬгузІиза 2 оро^VІабап 
і роз1^рк6\^ ІусЬ оЬІибпікбш і 1агу2еиз2б\у, кібггу зі^ тіепі^ Іе^о патіезіпі- 
каті, а піс 2 Піт зрб1пе5:о піе та]^ — кібггу паз паисга]^ 2е оііагг іезі 
роброг^ Ігопи к1атз1VV^а, піерга\У05сі і паз\уі^кз2е§-о \у здуієсіє гогЬоіи — 

кібггу \у Е\уапіе1іі згиказц изргашіебНмгіепіа біа па^2исЬV^а182усЬ 2Іос2упсбш“... 
(Роїзка СЬгузІизо^уа, ор. сії. І, 95). В иншому місці: ,',Піе2Ьо2пісу! шзгузіко 
ибаз^ га Ргашб^, ргбсг затеі^ (І, 166); папа „піе то2е гпіезс г^иЬпе^-о біа 
зіеЬіе 5\уіа11а б2Іеппе§:о Рга\убу“ (іЬібет І, 23). 
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Розкуватись — одностайне, 
Односердне стати 
За євангеліє правди, 
За темниї люди^) (ст. 194). 

„Во імя Господа Христа, 
За нас рознятого на древі 
І всіх апостолів святих, 
Петра і Павла особливо, 
Мй розрішаємо гріхи 
Святою буллою цією"... (ст. 195). 

„Розбійники, кати в тіарах^) 
Все потопили, все взяли. 
Мов у Московії Татари, 
І нам сліпим передали 
Свої догмати.^) Кров, пожари, 
Всї зла на світі, войни, чвари,-') 
Пекельних мук безкраїй ряд"... (ст. 196). 

„Святим положено конклавом: 
Хто без святої булли вмер, — 
У пекло просто! Хтож заплатить 
За буллу в-двоє, — ріж хоч брата 
Окроме папи і ченця, 
І в рай іди кінець -юінцям! 

Підчеркнено мною. 
■-) в иншім місці „народ замучений“ (ст. 194). Порівн.: „Папа уживає 

свого права „іесіупіе па сіоргошасігепіе осіетпіопусЬ рг2Є2 зіеЬіе Іисібш бо 
Ьу(11^се§:о р05Іи52епз1;ша сіеті^2сот“ (Роїзка СЬгузіизоша, ор. сіі. І, 167). 

•'■) Порівн.: ...„саг Г2ут8кі рапиіе пав. Ьисіет, піе рг2Є2 рокоту, розші^- 
сепіе, паике і Мііозс Ьгаїегзк^ СЬгузІизош^, аіе г6\упіе іак каісіу іппу сіе- 
ті^2са, рг2Є2 8\^оісЬ З2ріе§-6\^, каїош, іепегаїош, ші^2Іепіа і Ьа^-пеїу. 2ака- 
2иі^ опі г2^(І2Іс зі^ го2итет... піе Ь^сі^ то§}у пі§-с1у пасі Ьи<іет рапошас 
Ье2 2:\^а1{:и і го2Ьоіи („Роїзка СЬгузІизоша^ ор. сії. І, 170). В иншому місці: 
„Рг2ураі:г2сіе зі^ Г2^сіо\¥І раріезкіеши; іе^о \м\авга піЬу оісошзка, г6\^піе 
Іак \^І:асІ2а кагсіе^о го2Ь6іпіка“... (ор. сії. І, 23). 

^) Порівн.: „Роїзка СЬгузІизоша^ ор. сії.: „Рос2^ш82у об 5Іаг82у2пу 
2убо\У8кіеі аг бо зрггутіеггепса і рггуіасіеіа МікоІаіа-ІибоЬбісу раріега, 
кібгу СЬгузІиза бо бгіз бпіа кггугиіе \V озоЬасЬ ІусЬ шзгузІкісЬ, со \^82е1к^ 
б2ІзіеІ82^ \VІаб2^, гаспозс, бозіоіпозс і рапо\уапіе, изіїиі^ роббас роб 2акоп 
Ьо2у Мііозсі Ьгаїегзкіе] ешапіеіісгпеі... аг бо паіпіксгетпіеізге^го різтіеппіка 
— \^з2у8су бозтпаїугп]^ ро згаїапзки^ (І, ст. 161). В иншому місці: „біа 
озі^^пі^сіа 8шоіе§-о 1ибоЬбіс2Є5:о сеіи — бо^та1у2иі^“... (І, ст. 160). 

•"’) Порівн.: ...„\V бгізіеізгеш СЬггезсііапзІ^^іе, \^82у8Ікіе рапиі^се піе- 
ргашозсі из-^^і^са зшо]^ папк^, зм^оіет ЬІ:о§-08Іа\^іеп8І\^ет, рггуіагпц ІиЬ 
шіісгепіет, агсупіегЬогпік, ІибоЬбіса, раріеі. („Роїзка СЬгузІизоша'* ор. сії. 
І, ст. 166). 
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У злодія вже злодій краде, 
Та ще й у церкві. Гади, гади!^) 
Чи напили ся ви, чи нї 
Людської крови?!'‘... 

У Палаузова читаємо далї: „Случилось, что Іеронимі»,^) 
дабьі показать свою ревность партій Гуса .и презрЬніе кь Ка- 
толикам-ь, подговорил-ь одну женщину подозрительнаго 
поведенія повісить себі на шею письменное отпущеніе 
Папьі и в'ь сопровожденіи безчисленнаго множества народа, 
стал-ь водить ее по улицам-ь Праги. Потомі) торжественно 
сжет-ь его. Католики бьіли осміяньї. Нісколько молодвіхії людей 
всенародно стали на церковньїя каоедрьі проповідуй обман-ь^ 
зтого отпущенія" (ст. 6). 

У Шевченка II. Папська булла: 
„Во імя Господа Христа, 
За нас роспятого на древі, 
І всіх апостолів святих, 
Петра і Павла особливо. 
Ми розрішаємо гріхи 
Святою буллою цією 
Рабині божій, 
Отій самій. 
Що водили по улицях 
В Празі позавчора; 
Отій самій, що хилялась 
По шинках, по станах. 
По чернечих переходах. 
По келіях пьяна; 
Ота сама заробила 
Та буллу купила: 
Тепер свята!..." 
— Боже, Боже, 
Великая сило! 
Великая славо! Зглянь ся на людей! 
Одпочинь од кари у святому раї! 

9 Порівн.: „АпІусЬгузІ гогсігагпіопу рггест Ргаш^гіе піетос^... 
шузі^риіе рг2есі\^ 2акопоші Вогети Мііозсі Ьгаіегзкіеі ешапіеНскіе]. І шісіас 

піт сЬуІгозс мг^га рекаі^се^-о руїе росИозсі і росЬ1еЬ8і;\Vа, шісіас ш піт 
2Іо(І2Іеіа \\гкга(1аі^се5:о зі^ сіо сисІ2ез котогу‘‘ („Роїзка СЬ^узі;изо\Vа“ ор. сіі. 
І, ст. 146). Порівн. теж: Постилю Гуса (В. Флайшгансь, Ян-ь Гусь, М. 
1916, ст. 480—481). 

2) Підчеркнено мною. 
2) Товариш і щирий приятель Гуса; в 1413 р. був на Україні. 
^) 24 червня 1412 р. Іеронїм устроїв сю сцену, де студента переодї- 

того за публичну женщину з папськими булями на шиї обвожено вулицями 
Праги. (В. Флайшгансь, ор. сії. ст. 406—407). 



:240 ІВАН БРИК 

За-що пропадають, за-що Ти караєш 
Своїх і покірних і добрих дітей? 
За-що закрив їх добрі очі 
І вільний розум окував 
Кайданами лихої ночі?!^) 
Прозріте, люди — день настав! 
Проспіть ся, Чехи, змийте луду 
Розправте руки, — будьте люди, 
А не посмішище ченцям!“ (ст. 195). 

Палаузов пише далї: „Сі? давнаго времени носилась 
молва по всей Германій о проповідях-ь Гуса, говоренньїхь имь 
в-ь Вифлеемской часовнЬ, откуда он-ь греміл-ь красно- 
річіем-ь против-ь разврата вьісшаго духовенства, 

упрекал-ь вт» невіжеств-Ь низшее иособенно возставаль 
противт» святокупства. Молва зта дошла до папьі, 
и Густь бьілі» обьявлен’ь отступником-ь Церкви (ст. 7). 

У Шевченка: 

„ІвВифлеємськуюкаплицю 
Пішов молить ся вірний Гус'‘ (ст. 194). 

„Із Вифлеємської каплиці^) 
Аж до всесвітньої столиці 
Луна, гогочучи неслась; 
Ченці ховають ся; мов кара. 
Луна в конклаві оддалась, — 
І похили ся тіара‘‘... (ст. 196). 

.„Положили 
Одностайне стати 
Проти Гуса"... (ст. 197). 

Про Гуса говорить Палаузов: „Любовь его кь уче- 

нію Богочелов*Ька повела его на смерть страдальческую; 
но собственно причиною его смерти бьіла истина‘ 

Порівн.: 2ака2иіа опі гг^сігіс го2итет“. („Роїзка СЬгузі;изоша“, 
ор. сії, І, 170). В иншому МІСЦІ (папа): „о§:Іаз2а 2е зшоіе^-о Ігопи, іе осІ2Іе- 
(І2Іс2уї ро СЬгузіизіе і Іе^о арозіоІасЬ піеотуїпозс і рга^\^о рапошапіа пасі 
Ко2итет і Зптіепіет ^дгз2уз1кісЬ 1и(І2І;“... (іЬісіет І, ст. 167). Порівн. теж: 
І, ст. 171, 173. 

2) Підчеркнено мною. 
^) Основана з кінцем XIV ст. для проповіди слова Божого в рідній 

мові. Каплиця, а властиво храм, бо могла помістити кілька тисяч народа. 
В народі незвичайно популярна, місце більше ніж десятилітньої пропо- 
відничої дїяльности Гуса. В 1785 р. на приказ цісаря Йбсифа зачинена, 
а в 1786 р. зруйнована і усунена. Тепер в домі Л'і 255 зберегла ся з ка¬ 
плиці тільки керниця. (В. Флайшганстї, Ян-ь Гусь, М, 1916, ст. 161—5). 



ПІЕВЧЕНКОВА ПОЕМА »1ВАН ГУС« 241 

за которую оні» не пощадил-ь своей жизни, доброд^тель, 

за которую онт) стоялт) такт» твердо“ (ст. 7). 
Той самий погляд пробиваєть ся скрізь і в поемі Шев¬ 

ченка, з чого зазначуємо: 
„А я нишком 
Богу помолю ся, 
Щоб усі Славяне стали 
Добрими братами 
І синами сонця правди, 
І єретиками 
Отакими, як Констанцький 
Єретик великий'^ (ст. 193). 

або: „Немає з ким взятись. 
Розкуватись, — одностайне, 
Односердне стати 
За євангеліє правди. 
За т.емниї люди“ (ст. 194). 

„Поборюсь! 
За правду Бог! Да совершить ся!... (ст. 194). 

Про Констанцький собор читаємо у Палаузова між 
иншим: 

„Соборі) зтоті» принадлежалт) к-ь числу т'Ьх'ь Вселенских-ь 
соборові) Запада, на которьіхь частньїя вьігодьі почти 
всегда брали верхі), а Церковь ничего не пріобрітала. 

Никогда католическое собраніе Зап. Церкви не бьіло такт» 
торжественно, какі) на зтомт» Собор'Ь. Папа, З Патріарха, 
29 Кардиналові), 33 Архієпископа, 150 Епископові), 150 Абба- 
тові) и священникові), 300 докторові) Богословія и множество 
другихі) священнослужителей; ИЗІ) СВ-ЬтСКИХІ) ЧИНОВІ) яви¬ 

лось множество Князей, Графові), Рьіцарей сі) своими 
дружинами, всего до ста тьісячь челов-Ькт». Вс-Ь они 
собрались ві) Констаниц-Ь літомі) ві) 1414 году“ (ст. 8). 

У Шевченка: 

„Як та галич поле крила — 
Ченці повалили 
До Констанцу; степи шляхи. 
Мов сарана, вкрили 
Барони, герцоги, і дюки. 
Псарі, герольди, шинкарі 
І трубадури - кобзарі, 
І шляхом військо мов гадюки. 
За герцогинями — Німота: 

0 Підчеркнено мною. 

■ЗАПИСКИ, Т. СХХУИ. 
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Хто з- соколами на руках, 
Хто пішки, верхи на ослах, — 
Так аж кишить! Все на охоту. 
Мов гад у ирій поспіша" (ст. 197). 

„Дивись, що сили повалило. 
Мов Сарацина воювать 
Або великого Аттілу" (ст. 198). 

„І той собор тисячеглавий“ (ст. 198). 

Із Палаузової характеристики борби за найвищу власть> 

в католицькій Церкві і кандидатів' до неї підчеркуємо такі 
місця: „Троє паиїзу вірніе, троє Антипапт»^) разд'Ьляли тогда 
между (ст. 8) собою каеедру св. Петра. Первьій изь них-ь Ве- 
неціанец-ь Кораріо (Григорій XII), папа газтскій, признанньїй 
Герцогом-ь Баварским'ь, другой — Аррагонецті, Піедро Луна 
(Бенедикт-ь XIII), папствовавшій в'ь Авиньон^^, признанньїй 
Фердинандомт) Аррагонскимт), Іоанномь II Кастильским'ь и На¬ 

варрою. Наконеці) третій — знаменитий Неаполитанеці?, Бал- 
тазар-ь Коцци,-) прозванньїй іі уєссЬіо рігаїа,^) Папа 
Римскій, изгнанньїй изт» Рима и изв’Ьстньїй под’ь именем'ь 
Іоанна XXIII. Сей посл'Ьдній, по смерти Александра V, под- 
купивт» Кардиналовій, успіл-ь вступить на папскій престол-ь. 
Вся ЖИЗНЬ его єсть цЬпЬ престу пленій И ДІЛІ? не- 

честивьіх'ь. Обогатившись продажею индулгенцій,. 

ОНІз КуПИЛ'Ь папское ДОСТОИНСТВО, бьіЛ'Ь обвинен-ь В'Ь убій- 
СТвЬ своего предшественнйка, публично ЖИЛІЇ СІЇ 

женою одного Неаполитанца, отвергалії безсмертіе 
души, рай, адії, бьілії впрочемії поетомії и любилії науки. 
9ти Антипапьі бьіли наслідниками другихт» Антипапії Урбана VI 

и Климента VII, партизани которьіхії-_к р о в ь ю наводняли 
Римії и Италію СІЇ 1378 года, двумя годами послі перене- 
сенія Папскаго престола сь Рима вії Авиньонії (ст. 9). 

Думаємо, що для вразливої, протестуючої проти всякої 
неправди, ґенїяльної душі поета одна ся характеристика була 
достаточним жерелом, щоби могли вийти зпід його пера такі 
сильні місця поеми, як: 

„Кругом неправда і неволя 
Народ замучений мовчить. 

9 Підчеркнено мною. 
2) Властиво Кокса або Косса. 
По італїйськи = старий розбійник. 
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А на апостольськім престолі 
Чернець годований сидить,^) 
Людською кровію торгує 
І рай у найми оддає“ (ст. 193—4). 

„Розбійники, людоїди 
Правду побороли, 
Осміяли Твою славу 
І силу і волю!" (ст. 194). 

„Розбійники, кати в тіарах 
Все потопили, все взяли. 
Мов у Московії Татари, 

^ І нам сліпим передали 
'Свої догмати. Кров, пожари. 
Всі зла на світі, войни, чвари. 
Пекельних мук безкраїй ряд, 
І повен Рим байстрят — 
От їх догмати і їх слава! 
То явна слава!" (ст. 195—6). 

...„І рай у найми оддає" (ст. 194). 

Після Палаузова Гус „Написавт» кіз своей Чешской 
паств-Ь длинное посланіе, он-ь на особвіхт) листахі? разгласилт» 
по всей Праг-Ь о своем'ь отізд'Ь, прося всЬх'ь прійти в-ь Костницт) 
бьіть свид’Ьтелями его невинности или виновности. Посл-Ь чего, 
получивт» от-ь Императора охранительную грамоту, о ні) вмі- 
халт) изт) Праги, сопровождаемьій безчисленною 
толпою народа до самвіхт» городских-ь ворот-ь" 
(ст. 10). 

В поемі: 

„У Празі глухо гомонять, 
І цесаря, і Вячеслава, 
І той собор тисячоглавий 
У голос лають, — не хотять 
Пускать в Констанц Івана Гуса" (ст. 198). 

„І Чехи Гуса провожали. 
Мов діти батька" (ст. 198). 

Гус приїздить в Констанцу. Папа Іван XXIII „прибьів-ь 
лично на Соборт), хот^лт» показать свою ревность кть Церкви 
и когтями ястреба впился вть нервую попавшуюся 

-) Порівн.: „ра8ІЬг2исЬ6\у“ тпіетапусЬ зіи^ ЬоіусЬ і пашіезіпікош 
СЬгу5Іизошус1і“ (Роїзка СЬгу5і:и50\л^а, ор. сіі:. І, ст. 171). 

'-) Підчеркнено мною. 
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ему жертву“ (ст. 9). Гуса держать спершу під сторожею в домі 
,;П’Ьвчаго каеедральнаго собора'*, відтак вязнять його в темниці 
Домінїканів, францисканськім монастирі, вкінці в кріпости Ґот- 

лєбен^‘ (ст. 11). Взагалі: „Ті, которьіе так-ь жадно желали его 
смерти, сділали все, чтобьі зта жертва не усколь- 
знула изь ихь рукі^^^ (ст. 16). 

У Шевченка: 

„Конклав схаменув ся. 
Зібрав раду. Положили: 
Одностайне стати 
Проти Гуса, і в Констанцу 
Всіх ворон^) скликати. 
Та й стерегти, яко мога, 
1 з-верху і з-долу. 
Щоб не втікла тая птаха 
На славянське поле" (ст. 197), 

і: ... Кардинали, 
Як гадюки, вють ся 
Круг тіари, та нищечком. 
Мов коти, гризуть ся 
За мишеня..." (ст. 197). 

З вязниці в Ґотлєбен писав Гус свойому приятелеви Хлю- 
мови: ...„Если любите біднаго Гуса (тізешт апзегет), то 
исходатайствуйте у Императора для меня стражу, или умолите 
его извлечь меня сего же дня из-ь темницьі" (ст. 11). 

у Шевченка замітний вплив сього детайлю у сих двох 
місцях: 

„Аж здрігнули мури 
Як зачули, що у Празі 
Загелкали г у с и ^) 
Та з орлами летять бить ся"... (ст. 197). 

і: „Не вгадали, що вилетить 
Орел із-за хмари , — 
Замість г у с я ^) — і розклює 
Високу тіару" (ст. 201). 

„Из-ь Готлебена Гуса перевели в’ь темниЦу францискан¬ 

цеві), а оттуда он-ь предстал-ь Собору. Когда он-ь явился предь 
зтими людьми, наносившими ему боліє года столько оскорбленій 
и когда блідньїй, изнеможенньїй, едва передвигая ноги подь 
тяжестію ціпей, сіл-ь оні) на скамью, приготовленную для 

0 Підчеркнено мною. 
■-) в III ч. поеми „Як та галич поле крила“. 
’) Підчеркнено поетом? 
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него среди собранія, прелатьі почувствували вь душі своей 
какое-то состраданіе к-ь зтому мужу (ст. 14). 

У Шевченка сей момент представлений дещо відмінно, 
хоча і не без анальоґії: 

„Мов кедр серед поля 
Ливанського, — у кайданах 
Став Гус перед ними 
І окинув нечестивих 
Орліми очима. 
Затрусились, побіліли 
Мовчки озирали 
Мученика. — „Чого мене, — 
Чи на прю позвали? 
Чи дивйться на кайдани?" (ст. 198—9).- 

Зазначивши ще раз, що „только враги жаждавшіе его 
крови, составляли сов-кть" (ст. 14), Палаузов переходить до 
суду над Гусом: 

„Вмслушавт» сначала обвиненія Палеца и бе Саизіз, судьи 
обратились кі? Гусу и представили ему его книги, которьія онт» 
тотчасть узналт» и предложилт» Сов’Ьту безпрекословно подписать 
акті) отреченія, если найдут-ь вт» них-ь чтолибо предосудительное, 
противное религіи и истинной вЬрі. Еще не успілі» чтеції 
покончить первую книгу, какт» вдруг-ь общій крик-ь при- 
сутствувавших'ь, подстрекаемьіхт) Католиками, за- 
глушиліз ГОЛОС'Ь его и Гус а, которьій смЬло, отче- 
тливо и не теряя духа отв'Ьчал'ь на вс'Ь вопросьі.^) 
ЗтОТ'Ь шум-ь И крик-ь бьїЛЬ приготовлент». ГуСТ) ожи- 
далт» его, и сміло ВОЗВЬІСИЛ-Ь СВОЙ голосі). Ропоті) усилился 
и грубьія насмішки, на которьія он'ь отвічал-ь 
только презрительною ульїбкою, посьіпались на 
него со ВСІХ!) стороні?. ЗтОТ'Ь безпорядокь заста- 
вил'ь Гуса молчать, онь не отвічал'ь боліє на вопросьі, 
которьіе ему предлагали. Молчаніе его бьіло записано 
и діло отложили до слід, засіданія" (ст. 14—15). 

На дальшім переслуханю „когда приступили к-ь разбору 
проповідей писанньїх'ь им-ь против-ь разврата ду¬ 
ховенства, то гнів-ь вьіразился на всіх-ь лицах-ь зт их-ь 
волков-ь в'ь овечьих-ь кожах'ь,^) какь самь Гус'ь назьіваль 

Підчеркнено мною. 
-) Се місце могло навести Шевченка на порівнанє Гуса з „кедром“... 

і на те, що він „окинув нечестивих орліми очима“. 
‘0 Порівнанє ужите Гусом теж в одній із проповідий у Вифлеемській 

каплици і в письмі любим пражанам із Констанци. 
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их-ь. Ропот-ь пробіжал-ь по собранію и вскор’Ь крики: До- 
вольно, довольно, остановили читавшаго. Гусі? вт) душі' 
радовался ихг» смущенію, но ото бвіл-ь смертний приго- 
ворі) ему“ (ст. 15—16). Найблище засїданє „бьіло шумн^Ье 
прочих-ь. Страсти волновались сильно'^ (ст. 16). „Короче 
он-ь бьіль признан-ь от’ьявленньїмть, упорньїмі) ерети- 
комі), и предані» вт) руки зл'Ьйших'ь его врагов-ь. На заутро 
6 ІЮНЯ, р’ЬшИТеЛЬНО биЛТ) произнесен'ь ему смертний 
приговор-ь (ст. 16). ...„ІЮНЯ 8 он'ь написала) кіз Чехам-ь про¬ 
щальнеє посланіе, и вт» заключеніи заклинаєтт» ихт» всегда 
слЬдовать Евангелію.^) 24 Іюня сожгли в-ь его присутствіи 
всЬ книги, ему принадлежавшія. Нрез-ь нісколько дней потом-ь 
привели его в'ь Сов’Ьт'ь, гд-Ь ОН’Ь долженствовал'ь услншать свой 
приговор'ь, и спокойно и терп’Ьливо внимал'ь он'ь ему, 
и ни одного признака боязни^) не виразилось на світ- 
лом-ь челЬ его (ст. 17). 

Характеристика Гусового трибуналу у Шевченка вийшла 
коротко і досадно, але згідно з поданим Палаузовим: 

„Задзвонили у Констанці 
Рано в усі дзвони; 
Збіралися кардинали 
Гладкі та червоні. 
Мов бугаї в загороду, 
І прелатів лава. 
І три папи, і баронство, 
І вінчані глави, — 
Зібрали ся, мов іуди 
На суд нечистивий 
Против Христа. Свари, гомін. 
Те реве, те виє. 
Як та орда у таборі 
Або Жиди в школі... (ст. 198). 

Суд над Гусом зведений до одного засїданя. Характе¬ 

ристика його вийшла у Шевченка плястично і сильно. Стало 
ся се завдяки надто піднесеному, нервовому настроєви поета, 
на чім сама поема тільки зискала. 

Гус стає перед судом: 
— „Чого мене, — 
Чи на прю позвали? 

0 Пор. „За Евангеліє правди“ (ст. 194), та „Божого слова не спа¬ 
лили” (ст. 201). 

-) Пор. прим. 2. 
^) Підчеркнено мною. 
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Чи дивить ся на кайдани?" 
— „Мовчи, Чеше смілий"... — 
Гадюкою зашипіли 
Звірем заревіли. 
„Ти єретик! Ти єретик! 
Ти сієш ро сколи, 
Усобища розвіваєш. 
Святійшої волі 
Не приймаєш!... Одно слово — 
Ти Богом проклятий! 
Ти єретик! Ти єретик! 
Ревіли прелати, — 
„Ти усобник!... Одно слово 
Ти всіми проклятий!..." 
Подивив ся Гус на папи, 
Л’а^й вийшов з палати!... 
„Побороли! Побороли!..." — 
Мов обеленіли. 
— „Автодафе! Автодафе!..." — 
Гуртом заревіли (ст. 199). 

„По прочтеніи приговора, — читаємо далї у Палаузова — 
Туст) призвалі) Бога вт) свидЬтели своей невинно- 

сти и просил-ь Всевьішняго отпустить врагамі^ 
ювоим-ь. Насмішки безбожников-ь не позволили ему 
окончить предсмертной молитви. Приведенньїй на 
місто казни и увидавт» стоапії, кт) которому долженствовалі) 
бьіть привязан'ь, он’ь упал^ь на коліни и громко стал-ь читать 
псалмьі, часто повторяй слова: „Господи! помилуй раба 
Твоего!... Господи: предаю духь мой Тебі!"... наконець онь 
бьіль привязань кь роковому столбу. Огонь вспьіхнуль, 
и вскорі дьімь задушиль страдальца, до конца 
взьівавшаго кь Богу" (ст. 17). 

У Шевченка: 

„Задзвонили в усі дзвони, 
І повели Гуса 
На Голгофу у кайданах... 
І не стрепенувся 
Перед огнем, став на йому 
І молитву діє: 
„О, Господи милосердий! 
Що я заподіяв 
Оцім людям, — твоім людям? 
За-що мене судять? 
За-що мене розпинають? 

0 Підчеркнено мною. 
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Люди! Добрі люди! 
Молітеся, неповинні: 
І з вами те буде! 
Молітеся! Люті звірі 
Прийшли в овніх шкурах^) 
І пазурі розпустили: 
Ні гори, ні мури 
Не сховають! Розіллється 
Червонеє море 
Крови, — крови з дітей ваших... 
О, горе! о, горе! 
Он-де вони, — в ясних ризах.., 
їх лютиї очі"... 

— „Пали! пали!" 
„Уже крови..." 

— „Пали! пали!.,." 
— „Крови, крови хочуть! 
Крови вашої!..." — І димом 
Праведного вкрило. 
— „Молітеся! Молітеся! 
Господи,помилуй. 
Прости Ти їм, бо не знають..." 
Та й не чути стало! (ст. 200). 

Гус молить ся, молитву його перебивають, молитва за 
прощенє ворогам, дим не дає докінчити молитви, з якою на 
устах Гус умирає. — Хід думок у студії і в поемі однаковий. 

„Прахт» Гуса, тщательно собранньїй, бнілі? брошен-ьв-ь Рейні), 

из-ь предосторожности, чтобьі ученики его не принесли 
остатки своего учителя в-ь Чехію. Но современньїя Літописи 
говорят-ь, что Гуситьі, бьівшіе тогда ві> Констанці, 
перенесли ві> Прагу часть той земли, на которой 
Гусі) испустилі> духі) свой" (ст. 17). 

У Шевченка: 

„Мов собаки, коло огіда 
Кругом ченці стали: 
Боялися, щоб не виліз 
Гадиною з жару 
Та не повис на короні 
Або на тіарі. 
Погас огонь; дунув вітер 
І попіл розвіяв" (ст. 200). 

0 Порівн. „зтихі) волковії в-ь овечьих-ь кожах-ь'* в студії (ст. 17) і вид. 
„Рокка СЬгу5і:и80ша“ ор. сіі. І, ст, 46, 167 і т. д. „шіікі 2^:10(1піаІе“. 

2) Підчеркнено мною. 
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„Малою семьєю 
Зійшлись Чехи. Взяли землі 
З-під костра, і з нею 
Пішли в Прагу“ (ст. 201). 

Інтересна слідуюча подїя, занотована в студії Палаузова: 

„НезаДОЛГО ПреД'Ь СМерТІЮ, віз ОДНОМ'Ь ИЗІз ПИСемТ) К’Ь СВОИМІ) 

друзьямії в'ь Чехіи, Гусь писалть между прочим'ь: „гусь — го- 

ворит-ь онть, намекая на своє имя — животное домашнєє, 
которое не може ТІ» летать вьісоко; но скоро можеть 
бьіть явятся другія птицьі, которьіхі) не опутают-ь сЬти 
врагов'ь'^.О 

„ Дійствительно! — онт) слишкомі) низко летал-ь и вскор'Ь. 
бвілії пойман-ь В'Ь сЬти монах о в'ь.-) Пророчество его одна- 
КОЖЬ сбьілось: минуло СТОЛ-ЬтІе И орел'ь Вормскій, Лю¬ 

те Р'Ь,^) ВЗВИЛСЯ ВЬЇСОКО^ (ст. 18). 

у Шевченка: 

„Отак Гуса 
Ченці осудили. 
Запалили... та Божого 
Слова не спалили, — 
Не вгадали, що вилетить 
Орел ізза хмари. 
Замість гуся — і розклює 
Високу тіару'‘ (ст. 201). 

Палаузов переходить відтак до гуситських воєн, уриваючи 
свою студію на характеристицї Жіжки: „Ян'ь Жижка из'ь- 
Трочнова, чешскій рьіцарь, каммергер'ь Короля Вячеслава' 

и страстно приверженньїй к'ь ученію Гуса, стал'ь во глав-Ь воз- 
станія... Укріпившись на Табор'Ь противу непріятелей,. 
Жижка призвал-ь под'ь своє знамя вс'Ьх'ь прочих'ь Гуситов'ь, 

разс’Ьянньїх'ь до того в'ь разньїх'ь м'Ьстах'ь Чехіи, и из'ь нихт) 
образовал'ь цілое войско, вооруженное и на брань научен- 
ное'‘ (ст. 20). 

„Вас'ь поразит'ь — пише Палаузов далї — если посл’Ьдуете за 
его кровавьіми д-Ьяніями, С'ь какою силою и расчетом'ь зтот'ь 
исполин'ь-старец'ь вьшолнял'ь всі свои планьї в'ь таких'ь 
преклонньїх'ь л'Ьтах'ь. От'ь 60 до 70-л’Ьтняго возраста 

0 Підчеркнено мною. 
-) Порівн. уживане скрізь у поемі „ченці“. 
") в жерелах Мартин Лютер порівнуєть ся з лебедем з огляду на 

білу одежу ордену св. Августина, порівн.: „ОЬі^ігпу йіуоіоріз тізіга Іапа 
Низіпсе, уиЬес Низ пахуапеЬо. 5. ''57. Зоттег. РгаЬа 1850, ст. 297. 
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.длится та страшная апоха ві? жизни Жижки, в-ь которую онії 
так-ь без пощадно. бичевал-ь Католикові)'' (ст. 24). 

У Шевченка: 

„Все зробили... Пострівайте, — 
Он над головою 
Старий Жижка з Таборова 
Махнув булавою!" (ст. 201). 

Смерть Гуса, згадка про Лютра, знову навязанє до чеських 
подїй спомином Жіжки, — ПОДІЇ розвивають ся в тім самім 
порядку в студії і поемі. 

Зберім вислїди переведеного нами порівнаня 
^студії'Палаузова і поеми Шевченка. 

Палаузов починає свою студію характеристикою Гуса; 
Шевченко робить теж саме, закінчуючи нею „Посланіе", без¬ 
посереднє перед початком поеми. Добі перед Гусом присвячує 
Палаузов лиш дуже мало місця і переходить її легко та повер- 
ховно, Шевченко не бере її під увагу зовсїм. Палаузов кінчить 
свою студію згадкою про Жіжку, так само кінчить ся теж 
і поема. Значить Ся поет не виходить поза межі того історич¬ 
ного матеріялу, в яких обертаєть ся студія Палаузова. 

Під зглядом конструкції замітйі в поемі, беручи за¬ 

гально, той самий порядок і ті самі головні части, що і в студії. 
В студії: Згадка про Гуса (ст. 1—3), короткі звістки 

з історії папства (ст. 4), спаленє книг Віклєфа в Празї, про- 
.дажа індульґенцій і протестуюча діяльність Гуса (ст. 5), пап¬ 
ська буля і епізод із женщиною (ст. 6), проповіднича дїяльність 
Гуса у Вифлеємській каплици (ст. 7), луна про Гуса доходить 
до Риму і його протидїланє (ст. 8), учасники константського 
собору (ст. 8), борба антіпап і їх характеристика, особливо 
папи Івана XXIII (ст. 9), відїзд і проводи Гуса з Праги (ст. 10), 
вязненє Гуса (ст. 11—14), суд і засїданя (ст. 14—16), засуд (ст. 

16), спаленє книг Гуса (ст. 17), смерть Гуса (ст. 17), згадка про 
Лютра (ст. 18), братські війни і Жіжка (ст. 18—24). 

В поемі: Згадка про Гуса, як фінал „Посланія" (ст. 193), 
загальна характеристика папства (ст. 193—4), протест Гуса 
проти продажі індульґенцій (ст. 194), папська буля і епізод із 
женщиною (ст. 195), характеристика папства на тлї особи Івана 
XXIII (ст. 195—б)^). Гус у Вифлеємській каплици (ст. 196), Гус 

0 Проти нього внесено на Константськім соборі акт обжалованя з 72 
пунктами самих найтящих проступків (В. Флайшгансь, Ян-ь Гусь, Москва, 
1916, ст. 110—111). 
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розриває перед народом папську булю (ст. 196), луна про ді¬ 
яльність Гусй доходить до Риму, де рішили одностайне стати 
проти Гуса (ст. 197), учасники константського собору (ст. 197), 
від'їзд і проводи Гуса з Праги (ст. 198), суд проти Гуса (ст. 
198), зас'Гданє і засуд (ст. 198—9), смерть Гуса (ст. 199—200), 
бенкетованє ченцїв (ст. 201), згадка про Лютра (ст. 201)^), без¬ 
журне бенкетованє инколи під звуки „Те Оеит'‘ (ст. 201)'^), 

згадка про Жіжку (ст. 201). 
В детайлях зазначуємо сл'ідуючі вельми характеристичні 

моменти. Перш усього підчеркуємо рідко згадуваний в мате- 

ріялах про . Гуса епізод із женщиною, який находимо і у Пала- 
узова і в Шевченка. Пророцтво Гуса про Лютра приходить 
у тій самій образовій формі в студії і поемі. Висказ Гуса, де 
він називає сво'їх ворогів „вовками в овечих шкурах“ узгляд¬ 
нений однаково і ученим. і поетом. Алюзія до назвиска Гуса, 
роля Вифлеємсько’ї каплиці, проводи Гуса і те, що Чехи беруть 
із собою земл'ї, на якій віддав Гус духа, являють ся в студії 
і поемі. Тісний звязок між студією і поемою замітний ще в ха¬ 
рактеристиці папства (у Шевченка) і Івана XXIII (у. Палаузова), 
і в змальованю останніх хвиль Гуса. Належить ще піднести, 

що і після Палаузова і після Шевченка Гус бореть ся і вмирає 
за правду, за євангеліє, з надмірної любови Христової науки. 
Сей останній момент особливо сильно зазначений в поемі. 

Подібність і тожсамість у фразах і словах, що ми їх під- 
черкнули, порівнуючи студію і поему, говорять ясно самі 
за себе. 

Вкінцї ще одна замітка. Шевченко приймає на констант- 
ськім соборі участь трьох пап, зглядно антіпап, а Палаузов го¬ 
ворить тільки про Івана XXIII. Ся ріжниця могла вийти з того, 
що Палаузов безпосередно і в тіснім звязку з описом собору 
каже: „Троє пап-ь, в-кри-Ье троє антипапт» раздЬляли тогда 
между собою каоедру св. Петра‘‘ (ст. 8) і не досить ясно під- 
черкує відтак участь тільки одного папи. 

На підставі переведеного порівнаня між пое¬ 
мою Шевченка і студією Палаузова можемо ска¬ 
зати з цілою певністю, що поет сею студією кори- 
стував ся, і що вона послужила науковим історич¬ 
ним матеріялом для поеми „Іван Гус“. Се певне. 

Лєґенда. 
При паленю книг Віклєфа в Празі 16 липня 1410 р. співано під 

звук дзвонів теж „Те Пеит“ (В. Флайшганс'ь, ор. сіі., ст. 333). 
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Ми вище згадали, що праця Палаузова появила ся лиш 
на дуже короткий час перед написанєм поеми. Ся якраз об- 
ставина моглаб до якоїсь міри ослаблювати силу нашого твер- 
дженя. Се правда, — та возьмім під увагу инші моменти. 

Автор студії Спиридон Николаєвич Палаузов жив в 1844 р* 
в Москві „гдЬ занимался славянов'Ьд'Ьніем'ь поді) руководством-ь 
проф. Бодянскаго. Вт» 1845 г. Палаузов-ь получилії степень кан¬ 
дидата философскаго факультета по І отдЬленію (историко-фи- 
лологическому)"^). Та коротка біографічна замітка для нас цїнна 
незвичайно* Перш усього ся обставина, що Палаузов студіював 
під проводом проф. Бодянського, вияснює нам так загадочно 
вчасну появу, студії про Гуса в Росії. Нїхто инший, тільки Бо- 
дянський міг дати свойому ученикови таку тему, цїнні вказівки 
і потрібні для теми матеріяли. Студія Палаузова стоїть теж 
у тїсному звязку з університетськими викладами Бодянського, 
які припадають на 1844-й рік. В роках 1844-ім і 1845-ім при¬ 
їздив Шевченко в Москву і відвідував особисто свойого при¬ 

ятеля Бодянського. Блище про сї відвідини говорили ми на 
иншому МІСЦІ*. Та нашої уваги не "може не звернути на себе та 
досить цїкава стичність подїй. Бодянський викладав про Гуса 
в 1844-ім роцї, Шевченко відвідує його в 1844-ім і 1845-ім році, 
рік 1845, се дата появи студії Палаузова і написаня поеми 
Шевченком, Шевченко приятель, Палаузов що найменше уче- 
ник Бодянського, між студією і поемою є такий тїсний звязок, 
який позволяє нам приняти, що поет користував ся студією 
Палаузова. Особа Бодянського являєть ся таким чи¬ 

ном осередком, в якому збігають ся нитки роз- 
вязки питаня, як міг Шевченко покористувати ся 
студією Палаузова. 

Поперед усього вважаємо достаточно доказаним, що Бо¬ 
дянський заінтересував добою Гуса однаково і поета і свого 
ученика. Палаузову піддав думку опрацювати *її науково. Чи 
піддав теж поетови думку оспівати сю добу поетично? Чи да¬ 
ючи наукову тему ученикови, думав тодї сею дорогою дати 
легко приступний історичний матеріял поетови? — Хоч як воно 
приманчиво, та все таки булоб за сміло сказати: так. Однак самої 
правдоподібности такого причинового звязку не виключаємоі 

За теж сей тїсний звязок між поемою і студією з одної 
сторони, як і між Шевченком і Палаузовим і Бодянським 

Русскій Біографическій Словарь, Спб. 1902, ст. 132. 
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з другої сторони позваляє нам приняти поза всяким сумнївом, 
що Бодянський уможливив поетови покористувати 
ся студією свойого ученика. Шевченко міг познайо¬ 

мити ся з нею або ще в рукописї, або вже по напечатаню- 
Професор безперечно мав у себе працю свойого ученика для 
оцїнки перед відданєм її до друку і міг дати її до розпоряди- 

мости Шевченка під час його, хоч би і як короткого, побуту 
в Москві, в березолї 1845 року. Міг се зробити і сам Палаузов 
на порученє і бажане Бодянського, та доказів особистої зна- 
йомости Палаузова з Шевченком у нас немає нїяких. Поет ви¬ 
їхав тодї з Москви уже в кінці березоля 1845 р.^), а поему на¬ 

писав у жовтнї тогож року. Се рішучо за довгий час, щоби 
поет міг памятати студію Палаузова так докладно і з такими 
подробицями, як се показало наше порівнанє. Тільки прочи¬ 
тати тодї студію — булоб за мало. Поет мусїв мати під рукою 
на Українї або більше менше докладний відпис студії з руко¬ 
пису, або вже напечатану. Як воно було дїйсно, сказати трудно. 
В кождім разї тим чоловіком, що або постарав ся дати, зглядно 
уможливити поетови відпис студії, або подбав о се, щоби від¬ 
битка попала як найскорше в руки поета, міг бути тільки Бо¬ 
дянський. 

Студія Палаузова є головним історичним жерелом поеми; 
се факт. Заходить питане, чи одиноким? Ми бачил.и вище, що 
матеріялів про Гуса не було тодї в Росії нїяких, а матеріялами, 
зібраними пильно Бодянським ледви чи міг поет користувати 
ся так із огляду на свій короткий побут у Москві, як і з огляду, 
і то головно, на незнане тих мов, що ними матеріяли були пи¬ 
сані. Міяі знайомими Шевченка находимо ще одного чоловіка, 
що у своїй переписцї зраджує теж яке-таке зацікавлене добою 
Гуса, а се Плятон А. Лукашевич^). 

В листї^) до Ганки^) з 4 лютого 1844 р. з Переяслава Лу- 
кашевич пише: „Если я долго молчал-ь, то Вамі? изв-Ьстна до- 
вольно моя періодическая л-Ьнь, от-ь которой я, им-Ью честь 
Вас-ь ув-Ьдомить, ві? сей 1844 год-ь наконецт» ослободился и при- 

нимаюсь за мою любезную Славянщину". В листї^) з М. Бе- 

0 Диви І ч. моєї студії, ст. 119. 
-) Диви І. ч. моєї студії ст. 113. 
•^) Письма к-ь ГанкЬ, ор. сії., ст. 649—51. 
Лукашевич познайомив ся з Ганкою в Празї 1839 р., як на се вка¬ 

зує записка в „Альбомі^ Ганки, який в Нар. чеськім Музею. 
•^) Письма ктз Ганкі, ор. сії., ст. 653—54. 
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резанї 26 вересня 1845 р. пише Ганцї:'„С'ь сего времени я на- 
чалт), послі пятилітняго отдохновенія, заниматься Славянщи- 
ною. Цільїе годьі я просто спалт» день и ночь, пробуждался, 
чтоб-ь отбиваться отт» ябедьі и сутяжества а потомт) опять от- 
дшкалт». И такт) благословяся взялся за перо и пишу кое-что. 
Отії Галагана^) снимок-ь с'ь письма Гуса получил'ь^^ 

Се щире признане Лукашевича показує, що ледви чи міг 
він причинити ся чим небудь до познайомленя Шевченка з до¬ 
бою Гуса. Не знаємо теж, про копію якого листу Гуса в листї 
згадано, та чи взагалі* поет міг нею користувати ся. 

Коли розглянемо ся в тих історичних подробицях, що 
узгляднені в поемі і,Іван Гус'‘, то не найдемо ні одно’і, яка зне- 
волювалаб нас шукати ще за якимсь иншим історичним жере- 

лом поеми. Шевченко в нічім ке вийшов поза межі того істо¬ 
ричного матеріялу, що його дав у сво'ій студії Палаузов. 
Правда, в поемі находимо подробицю, якої не стрічаємо 
в студі’і, а саме: 

„Дивіть ся, люди! Ось де булла. 
Що я читав І — І показав 
Перед народом. Всі здрігнули: 
Іван Гус буллу розірвав'^-) (ст. 196). 

Але не находимо сеї подробиці і в инших жерелах, тому 
що вона історично невірна. Гус виступав остро проти індуль- 
ґенцій у сво*іх проповідях, а в червні 1412 р. дав вселюдну 
заяву, що після Божого закона папа не сміє чогось подібного 
голосити^). Тут маємо до діла з т. зв. поетичною свободою 
поета, на якої рахунок належить взяти і згадку поета про бен¬ 

кети (двічи, ст. 199 і 201), впрочім історично вірні. 

Тепер приходить ся нам результати наших досл*ідів роз¬ 
ширити твердженєм, що студію Палаузова належит'ь 
уважати не тільки головним, але і єдиним істо- 
'ричним жерелом поеми. Студія невеличка обємом, напи¬ 
сана легко, живо, місцями поетично і горячо, без тяжкого на¬ 
укового балясту біблїоґрафії й цитатів надавала ся на істо¬ 
ричне жерело як найкраще. 

Петро Г. Галаган познайомив ся з Ганкою 1842 р. в Празі. (Пи¬ 
сьма к-ь Ганк^ ор. сії. ст., 650, зам. 1). 

-) Підчеркнено мною. 
^’) В. Флайшгансь, Янть Гусь, Москва 1916, переклад Е. Петровской, 

ст. 398 і Іап ІакиЬес, Ое]іпу Іііегаїигу сезке, РгаЬа 1911. 
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Не виключаємо вкінці* можливости, що в моменти висо¬ 
кого поетичного настрою підчас писаня поеми бодай легким 
відгомоном могли відізвати ся в душі поета його розмови 
з Бодянським і прочитане або почуте із польської еміґраційної 
лїтератури, в першій мірі з видавництва „Роїзка СЬгузШзоша, 
різто розші^сопе газасіот зроіесгпут, шубашапе зїагапіет Ьи- 

бшіка Кг61ікошзкіе§*о, Рагуг 1843". Про останню ми вже мали 
нагоду говорити в 1-ій частинї^) нашої студії; на сім місцї за¬ 
значимо тільки на підставі вказаних вище паралель, що впливу 
— розумієть ся, досить далекого — сього польського видав¬ 
ництва можнаб дошукати ся хиба в характеристицї вищої ла¬ 

тинської єрархГі, а головно папства*^). 

От і все, що ми могли сказати про історичні жерела по¬ 

еми „Іван Гус". 

Вернім тепер до сйдоцтв Чужбинського і Кул*іша. Після 
Чужбинського Шевченко мав прочитати усї жерела о Гуситах 
і добі перед ними, які можна було тільки дістати, а щоби не 
наробити похибок проти народности, не лишав в спокою нї 
одного стрічного Чеха в Києві і других місцях, щоби не роз¬ 
відувати ся у них про топографічні і етнографічні подробиці. 

Перш усього звертаємо увагу на туманність фрази „похи¬ 
бок проти народности", — що автор хотів тим сказати, не 

Ор. сіі., ст. 150—154. 
-) В польській еміграційній публіцистиці, раншій від Роїзк-и СЬгузіи- 

зош-ої, були также писаня, які могли утвердити Шевченка в думках, ви¬ 
ражених ним у поемі „Іван Гус“. Передовсім належать сюди публікації 
сторонництв із під стягу Лєлєвеля. їх непримириме відношене до папи по 
1831 р., з якого випливали послідовно стремлїня до підкопаня всякої офі- 
ціяльної Церкви, приводило до ґльоріфікованя визначних противників пап¬ 
ства з давних часів, між ними й Гуса, про що докладнїйше в студії про 
„Основи Шевченкових звязків з Поляками“ („Записки^, т. СХІХ—СХХ). 
В Росії, полишаючи на боцї Поляків з кружка Петрашевського і инших 
революційних петербурських кружків, сильно критичним відношенєм до 
папства визначувались уже з кінця XVIII. ст. не наслідком східного пра- 
вославія, але під впливом француської революційної лїтератури вольте- 
рянцї і масони. Вже Сумароков, думаючи про папу, голосив, що „Европа 
вся откинетть прежній страхь и сь трона свержется прегордьій сей монах'ь” 
ор. сіі., ст. 61). Вороже відношене до папства з нахилом симпатій до Валь-* 
дензів, Альбігензів, Гуситів і Моравських братів бачимо пізнїйше, в часах 
Александра І, навіть під його особистим впливом, в деяких кружках серед 
членів рос. Біблійного товариства (ор. сії., ст. 62). Все те належить тя¬ 
мити, коли хочемо зрозуміти, чому Шевченко уляг так сильно впливови 
студії Палаузова. — За редакцію В- Щ. 
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знаємо, щоби Шевченко міг так сказати, сумнївавмо ся. Не- 
звісно теж, що се за „топографічні і етнографічні подробиці^, 

яких в поемі не находимо. Якіж інформації могли вкінцї дати 
поетови приїзжі за зарібком Чехи, коли національне пробу¬ 

джене Чехів було ще так недавнє, а студії на полї чеської історії 
були що-йно в початках?^) Шевченко мав „прочитати усї же- 

рела о Гуситах і добі перед ними", а нам звісно, що для Шев¬ 
ченка кромі Палаузової студії нїяких доступних жерел тодї 
в Росії не було^), доба-ж перед Гусом в поемі зовсїм не узгляд¬ 
нена. З огляду на се думаємо, що спомин Чужбинського не 
тільки туманний, але і містить у собі більше невірного і фан¬ 
тастичного, нїж справдї сказаного Шевченком, так що нале¬ 
жить зачислити його радше до лєґенд, а не до матеріялу істо¬ 

ричної вартости. 

Ізза того значно вище стоїть спомин Кулїша, що 
Шевченко жалував ся на неспромогу простудіювати гаразд усї 
обставини часу і саму особу Гуса. Та причина сього, як зна¬ 
ємо, лежить поза межами вини поета. 

З черги стає перед нами питане про історичну вір¬ 

ність поеми „Іван Гус", — питане, яке при поетичних тво¬ 
рах на історичні теми заєдно піднимало ся і піднимаєть ся, та 
яке критикою широко обговорювало ся і всесторонно освітлю¬ 
вало ся. Міри, що їх прикладаєть ся до історика і поета, за- 

садничо різні. Безперечно, поет повинен стреміти до того, 
щоби обертати ся в границях історичної правди і не робити 
проти неї грубих похибок, — але всеж таки не можна вима¬ 

гати від поета того, чого вимагаєть ся від історика. „Поет-ху- 

дожник, — вірно замічає В. Антонович^) — не його робота 
стежкою критики та довгої затяжної працї визначати правдиво 
окремі факти житя минулого, а потім уже історично-фільосо- 
фічною сінтезою зводити їх до загалу... Поет виводить живий 
і суцільний образ епохи, він перед очима читача оживляє окре¬ 
мих осіб і цїлі поколїня. В творчости поета воскресають епохи 

На се звернув увагу і М. Драгоманів вірною заміткою: „од за- 
брідших Чехів, музик або пивоварів не дуже то багато можна було навчи¬ 
тись" (Шевченко, У. й Соц., ст. 37). 

Зовсїм вірна увага М. Драгоманова: „що тодї в Росії майже зовсїм 
нїчого було достать про Гуса, бо майже нїчого не було писаного" (Шев¬ 
ченко, У. й Соц., ст. 37). 

^) Про твори Шевченка історичного змісту, В. Б., Антонович, „Правда", 
Львів, 1889, Май, ст. 338. 
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і народи з їх тїлом і душею, з чутєм і думками. Одно слово: 
художникови байдуже^) про фактичну вірність подробиць, аби 
тільки вони на фонї взятої епохи були можливими". 

Історична вірність поеми Шевченка зависить вповнї від 
історичної вірности матеріялу, поданого Палаузовим. Провіренє 
студії Палаузова виходить поза межі нашої студії і тому об¬ 

межимо ся до загальної уваги, що грубих похибок проти історії 
в сїй студії не находимо. Шевченко відступає від свого жерела 
тільки в двох подробицях, а саме про те, що Гус розриває 
перед народом папську булю, а відтак суд над Гусом зведений 
в поемі до одного засїданя, хоч у дїйсности заняв три засї- 

даня. Отеє фактичні похибки; їх не богато, тай загальної ха¬ 
рактеристики подїй вони не викривляють. Вповнї оправдані 
поетичною технікою оживлюють малюнок і підносять його 
сконцентрованість та драматичність. 

За те нам приходить ся зустрічати з подивом той висо¬ 
кий дар, що дав поетови змогу з такою тонкістю і з таким 
зрозумінєм живо поставити перед нами історичну постать Гуса 
на основі дуже скупого історичного матеріялу^). Своїм горя¬ 
чим, чистим, щиролюдським чутєм поет зумів угадати велике 
значінє гуситської доби в історії людства і його поступу, та 
так нїжно відчути гуманність ідей сього руху. Емансипація 
людського духа з пут признаваного авторітету і слїпого по¬ 
слуху, борба проти надуживаня власти, проти неправди і не- 
справедливости, проти заковуваня думки і совісти, рівність 
і братерство між людьми, вічне стремлїнє до правди, — се ідеї, 
що лежали в основі гуситизму, а так глибоко відчуті і сильно 
підчеркнені поетом. 

Думаємо, що не „байдуже“, а тяжко, инодї неможливо зберегти 
усю історичну вірність подробиць. 

-) На се звернено увагу ще в 1861 р.: „Геніяльность природи Шев¬ 
ченка видна и в-ь томіі, что он-ь так-ь много понимал-ь и так-ь угадьі- 
вал-ь правду, почти без-ь всякаго научнаго школьнаго образованія“ 
(Основа, Птб. 1861, V, ст. 6. Зам. до Дневника Ш—ка). Се та „геніяльная 
воспріимчивость“, про яку говорить В. Беренштам, „свойственная немно- 
гим-ь избранникамії судьбьі, тая воспріимчивость, благодаря которой они 
из-ь СЛОВІ) и фактові) схваченньїхі) на лету, возстановляюті) давно 
изчезнувшіе образ ьі, создають своє міросозерцаніе, вьіступаюті) 
во всеоружіи передовьіхі) идей, для усвоенія и созданія которьіхі) 
другимі) обьїкновенньїмі) людямі) необходимьі годьі усиленнаго труда" (Т. 
Г. Шевченко и простолюдиньї его знакомцьі. Изі) в.стрічі) и воспоминаній 
В. Беренштама, Кіев. Стар. 1900, II, ст. 249—250). 

ЗАПИСКИ. Т. СХХГІІ. 17 
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Ідейно вяжеть ся поема „Іван Гус" тїсно з „Посланієм 
славному П. І. Шафарикові", так що перед нами один суціль¬ 

ний поетичний твір незвичайної артистичної вартости, який 
шириною і щирістю гуманних ідей, пророчою силою поетич¬ 
ного слова, високим артизмом в заложеню і переведеню сміло 
стає серед найцїннїйших, вічно живих і вічно актуальних творів; 

людського ґенїя. 
Ми вже сказали, як глядїли на поему сам поет і його ве¬ 

ликі сучасники. Одушевляли ся нею Кулїш і Костомарів, Ша- 
фарик плакав, читаючи її, цїнив її і зпоміж инших творів ви- 

ріжнював сам поет^). 
Минуло більше нїж пів столїтя, а поема на своїй вартости 

і актуальности нїчого не втратила. Поступ і поглубленє на полї 
історичних дослїдів і лїтературної критики, живі, поступові ідеї 
і кипучі стремлїня нових поколїнь кинули хиба на поему ясне 
світло, в якім вона не тільки що не примеркла, а з новою си¬ 
лою засяла радужним блиском чистого алмаза.^) 

У тому відношеню нема нї пересади, нї самолюбства, а вірне ро- 
зумінє вартости поеми. „Чували ми — згадує Кулїш — його критичні роз¬ 
прави з його уст і дивом не раз дивували, як,він-глибоко входив у саму 
суть літературного діла (П. Кулїш, Основа 1862, І, Библіографія, ст. 60). 

Студія була призначена для ювилейного тому „Записок^ в 1914 р. 
Ледви вспів я виготовити до друку першу частину, як всесвітна крівава 
війна відірвала мене 1 серпня 1914 р. від дальшої працї. Перша частина 
вийшла в часї мойого трилїтнього полону в Туркестанї. На сїм місцї щиро 
дякую моїй любій дружинї Ользї за те, що мимо спаленя хати 
злочинною рукою і нелюдського террору серед тяжких і^ гірких 
обставин зберегла рукопис від знищеня, а проф. К. Студинському 
і В. Щуратови за те, що заняли ся ласкаво виданєм. Друга частина ви¬ 
готовлена мною вже по повороті з неволі. 



з початків ширена поезій Шевченка в Галичині. 
Подав Ттпко Ревакович. 

Я родив ся 1845 р. в спольщеній українській священичій 
родинї в галицьких Карпатах і від вересня 1851 р. ходив до на¬ 
родної школи в Самборі і в Стрию, а Від вересня 1855 р. до ака- 
демичної гімназії у Львові, вкінцї в Дрогобичі, де зложив ма- 
туру 31 липня 1863 р. Від вересня 1851 р. учив ся я в школах 
по українськи. Української граматики навчано з підручника Якова 
Головацького. Через чотири роки низшої гімназії читало ся 
читанку Василя Ковальского, а через чотири роки висшої гімна¬ 
зії „старославянську" хрестоматію Головацького. Про твори 
Івана Котляревського, Григорія Квігки нічого в школах не чуло 
ся. Про се, шо Маркіян Шашкевич почав чисто українською мовою 
писати, нї один учитель української мови не згадав. В V, VI 
і здасть ся в VII клясї писало ся українські задачі так званим 
„висшим слогом", бо ще в V клясї тимчасовий учитель укра¬ 
їнської мови, катихит гімназії о. Василь Чемарник сказав: „Де 
ви виділи, щоби хто в світі писав хлопським язиком?“ От 
і писали ми таким „руським", себ то українським, язиком, щоб 
його неучений „Русин", Українець, як найменше розумів. До того 
уживало ся московського словаря Шміда, а не вміючи гово¬ 
рити по українськи, тільки по польськи і по нїмецьки, ужи¬ 
вало ся в українських задачах часто польської та німецької 
складні з українськими, польськими, церковними та москов¬ 
ськими словами. Так писали й куренди наші Консисторії „ так 
писали свої урядові письма наші деканальні і парохіяльні уря¬ 
ди. Більше нігде не мало межи інтелігентами українське слово 
приступу. 
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Серед таких обставин перший раз про Тараса Шевченка 
почув я, коли були описані його похорони й перевезене його 
тіла з Петербурга на Україну. Одначе не тямлю, коли я сей 
опис читав. На кождий спосіб читав його як не в 1861, то в пер¬ 
шій ПОЛОВИНІ 1862 року. Оповістка про сл\ерть Шевченка, помі¬ 
щена в 15 чисдї „Слова" 15 марта 1861 р., проминула межи 
школярами безслідно. Ніхто нї з старших Українців в Дрогобичі 
нї з молодежі не знав тоді нічого про Шевченка. Що-йно по укін- 
ченю VII кляси (15/7 1862), коли я був на вакаціях в моїх рідних 
сторонах в скільській верховині, дістав ся мені в руки від 
пок. Івана Рудницького, студента львівського теольогічного фа¬ 
культету з Тухлі сшиток писаних поезій Шевченка, котрий я завіз 
до Дрогобича, де записав ся 1. вересня 1862 р. до VIII кляси. 
Друкованого „Кобзаря", ані навіть відписаних поезій Шевченка 
тоді ніхто в Дрогобичі не мав. Ані на вакаціях, ані на початку 
шкільного року 1862/3 не читав я поезій Шевченка. Аж от на 
наше Різдво 1863 р. з пок. Охримовичевою, вдовицею по свя¬ 
щенику, однім з 99 українських учених у Львові з 1848 р. 
а ранше „польськім вязни стану", що карав ся „за Польщу" 
в тяжкій вязници на моравськй Грайгорі, поїхав я до швагра 
пок. о. Антона Петрушевича, пароха в Конюхові коло Стрия, 
а відтам з ним на один вечер до зятя Петрушевичів, о. Михай¬ 
ла Лопатинського, пароха в Любінцях. Тут прочитав нам о. Ми¬ 
хайло Лопатинський з повним зрозумінєм і з великою експресією 
поему Шевченка „Гамалїя". Всі з Українців, що чули сю поему, 
були одушевлені. Любували ся красою української мови, силою 
вислову і поезією картин минулого. Завзятість „чубатих Славян", 
заполонювала нас, пронїмала на скрізь нашу душу. Від того 
часу зачав я пильно читати поезії Шевченка з того сшитку, що 
мені дав мій верховинський товариш, Іван Рудницький; я пильно 
їх переписував, у чім помагав мені ученик Володимир Петру- 
шевич,^) син Антона, з котрим я разом „на станції стояв" у п. 
Охримовичевої. В жовтні 1863 р. записав ся я на університет 
у Львові: тут пізнав ся з пок. Михайлом Подолинським, студен¬ 
том фільософії, що прийшов був з перемиськоі гімназії, а мав 
ще більщий сшиток переписаних поезій Шевченка. З його сшитка 
переписав я ті поезії, яких у моїм не було. Пильно і залюбки 
читав я поезії Шевченка і майже всі витвердив на память. Мав 
я списаних тих поезій разом з рідкими тоді, бо знаними лиш 

^) ШзнШпшй крилошаїшн і парох в Калуїііі. 
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з рукописів більшими поемами Осипа Федьковича („Новобран- 
чик“ і „Лукіян Кобилиця") два спорі записники формату вісімки. 
Я втішав ся ними, бо друкованого „Кобзаря" ледви де можна було 
тоді у нас в Австрії на очи побачити. Аж позичив мої записники 
у мене около 1866 р. бувший учитель української мови в тер¬ 
нопільській гімназії, а пізнїйший парох в Сенечолї, о. Каратниць- 
кий. Тай тілько я їх видїв. Він помер по кількох літах, а мої 
записники з поезіями Шевченка пропали без сліду. 





Примірник українських баллад 
Костомарова.з присвятою Срезневському. 

Подав Олександех) Бирвгнський, 

НаЬепі 8иа Ма 1іЬеШ.„ В році' 1866, коли я був слухачем 
фільософічного виділу в львівськім університету, довело ся мені' 
в антикварні' Іґля, що була тоді в Руській улицї, купити за 20 
кр. книжечку: „Украинськіи Балладьі Іереміи Галки, 
Харькбвг, 1839“. 

На оборотній стороні заголовної карти сеї книжечки нахо¬ 
дить ся присвята писана рукою М. Костомарова: Шанов¬ 
ному Панов’Ь Измаилу Ивановичу Срезневському 
на память отт> 1, Галки 21 цв'Ьтня 1839“. Ся присвята 
зацікавила мене і я став близше приглядати ся сій книжечці та 
роздумувати над сим, яким побитом вона попала в антикварню 
Ігля у Львові. До заголовної карти була приклеєна карточка 
з ч. 20. а під тим видрапаний підпис, котрий однак можна було 
з трудом відчитати: „Ярослав Головацкій“. Нема сумніву, 
що хтось позичив у проф. Якова Головацького (котрий прибрав 
був собі імя Ярослав), і як доволї часто у нас діє ся, не 
звернув ії власникові а продав антиквареви. 

Цікаво буде тепер застановити ся над тим, як дістала ся 
та книйсечка Я., Головацькому, бо се кидає певне світло на л'і- 
тературні і умові взаємини в тих часах між Галичиною й .Укра¬ 
їною, М. Костомарів видав „Украинськіи балладьі“ весною 
1839 р.') і неперечно зараз доручив іх свому приятелеви І.. 1. 

^1 Гл. Литературное наслідіе Н. И. Костомарова, Сцб. 1890, Авто¬ 
біографія стор. 32. 
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Срезневському, з котрим пробував літом 1839 в монастирі в Хо- 
рошеві під Харьковом. Срезневський виїхав після того у вереснї 
1839 р. з Харькова в славянські землі для дослідів славянських 
язиків^). Ся наукова проїздка через Москву, Петербург, Берлін 
і Прагу тревала чотири роки. Весною 1843 року відвідав Сре- 
сневський Хорватів, а після подорожи по Угорщині в липнї 
1843 р. завернув до Галичини і опинив ся у Львові дня 19-го 
липня і прожив тут 19 ДНІВ*). У Львові, як пише в ЛИСТІ до ма- 
тери, познакомив ся з нашими письменниками Вагилевичем, Го- 
ловацьким, Зубрицьким і Йосифом Левицьким, найшов у них 
альманах Корсуна Сні пг, що видав ся йому дивоглядним задля 
правописи, а також замітив, що з одушевленєм читали вони 
повісти Квітки Основяненка*). Нема сумніву, що тоді між ними 
йшла розмова про українське письменство на Україні і в Гали¬ 
чині і або при сій нагоді передав він Я. Головацькому або, як 
запевняє др. Свєнцїцький, переслав з иншими книжками^) „Укра- 
инськіи Балладьі“ І, Галки, котрі опісля попали в антикварню 
висше згаданим способом, а на останку в мою книговню. Є се 
один з доказів, як навязували ся літературні і умові взаємини 
між Україною й Галичиною і як витворювала ся у нас ідея спіль¬ 
ного з Україною письменства. 

^) іЬШ. стор. 38. — А. А. Грушевскій. Изь харьковскигь літа 
Н. И. Костомарова, Спб. 1908, стор. 24. 

*) Русскій Біографическій Словарь, Спб. 1909. И, И. Срезневскій, 
стор. 281. И. С. Св'Ьнцицкій, Обзорь сношеній Карпатской Руси сь 
Россіей вг 1-ую пол. АІХ в. Спб. 1906, стор. 71 і сл. 

Живая Старпна, отдіЬленіе зтнографін Инперат. Русск. Гео¬ 
граф. Общества подх редакцією В. И. Ламанскаго, Внпуск’ь 1. Годг III. 
Спб. 1893. — Путевня письма И. И. Срезневскаго кг матерн (1839— 
1842), стор, 474—475. 

И. А. Свінцидкій ор. с. ст. 73. 



Лукіян Кобилиця. 
Подав Титко Ревакович. 

Осип Федькович оспівав гуцульського героя в поемі п. 3. 
„Лукьян Кобилиця".Кобилиця був Гуцул, газда з Путилова- 
Сторонця на Буковині’, котрий майже 10 л’іт боров ся за гуцуль¬ 
ські права, щоі’хді’дичі вкорочували. Покійний Каєтан Пірошка — 
він яко секретар ц. к. староства в Кіцман’ї помер 1894 р. в ТЗ 
році' свого житя — оповідав мені про Кобилицю такі подробиці: 

„Коли я був 1842 р. на практиці при ц. к. Окружнім Уряді 
(к. к. Кгеізаті;) в Чернівцях, дали ді’дичі з гуцульських гір знати^ 
що Гуцули збунтували ся, перестали панщину робити, перестали 
панщиняні данини дідичам давати і заврлод'іли дідицькими л’і- 
сами, повиганявщи відтам дідицьких побережників. Окружний 
староста (КгеІ8Ііаир1;тапп) Збищевський зареквірував три компанії 
війська з Чернівців, з Серету і з Коломиї та виїхав з військом 
і зі мною, яко протоколянтом, на політичну комісію в Гуцуль- 
щину.. Перед політичною комісією була вже судова комісія 
з Чернівців на Гуцульщин’і. Але безд’іла,^) бо ніхто з Гуцулів 
не ставав перед нею до переслуханя. Збунтували ся були Гуцули 
з Вижниччини, Путил’івщини, з так званого русько-кімполюнгського 
(довгопольського) округа — кільканайцять громад, де дідичами 
були Ромащкан Міхал, Джурджован старий і сліпий, Айвас Грегор 
і його брат, Фльондори, граф Льоготетї і ин. Збунтували ся тому, 
бо дідичі збирали з них більщі данини (вівці, бриндзю і т. п.), 
ні’ж після права належало ся. Найгірші з тих д'ідичів були Ро- 

Ч Гл. Поезиї 0. Ю. Федьковича, вид. д-ра Ів. Франко, Львів, 1902, 
ст. 165—170. 

Безділа = даремне, на дармо. 
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машкан і Джурджован, Тоді', підчас того бунту, був мандатором 
в Путилові-Сторонц'і Адальберт ГординськийА) Гуцули хотіли 
мати вільні ліси і пасовища, та щоби і'х не здирано понад обо- 
вязок приписаний праволі. 

„Коли ми в супроводі війська приїхали у Путилів-Сто- 
ронець, були по верхах тисячі Гуцулів зібраних. Гуцули заховували 
ся спокійно. Так само військо не задирало ся з ними, так що 
до проливу крови не прийшло. Громади Путилів-Сторонець, 

^Плоска, і инщі удержували З^/г місяця військо, від 14 падолиста 
1842 до лютого 1843. Дідичі не причинювали ся через той час 
до удержаня війська. Комісія урядувала в Путилові-Сторонц'і. 
Уряд хотів конче імити в сво'і руки Лукіяна Кобилицю, бо він 
був головою бунту. Він,.усім .орудував і Гуцули його наказів 
слухали. Але нарід ховав його добре, так що він не міг впасти 
в руки властям. Аж в кінци впав. Про спосіб, як його зловили, 
є дві верзі'і. Одна, що якийсь капраль перебрав ся за Гуцула, 
пішов У'Тори'г в той спосіб відкрив хі4жу;де Кобилиця скривав ся. 
А друга верзія, що військова патруля побачила в горах в Плосц'і 
світло -у хйжі-в ночи, а коло хижі-много Гуцулів, і так відкрили 
сховок Кобилиці**’ ■ ' > 

Дальще оповідав пок. Каєтан Пірощка: 
„Лукіян Кобилиця був чоловік середнього росту, дуже 

сильно збудований, широкоплечий, з невичайно гарною головою 
о дуже інтелігентнім виразі' лиця. Красні чорні кучері спливали 
на його сердак. Великі, чорні, бистрі очи, орлиний гарний ніс, 
чорний вусок і чорна еспанська борідка надавали йому подобу 
еспа'нського гр’анда. Він відповідав з великою гідностю і клав 
натиск на те, що „Ліси наші**, і що з Гуцулів дідичі здирають 
неналежні данини. Уряд бачйв, що помимо увязненя Кобилиці 
Гуцули держать'ся при свб'ім опорі, а причину опору бачив 
у Кобилиць Уряд мав переконане, що якби Кобилицю в очах 
народа понизити і його бити, то Кобилиця стративби на повазі 
і тоді можна би опір Гуцулів зломити. В тій ц'іли зачато' Ко¬ 
билицю Щиканувати, старано ся вивести його з терпеливости, 
щоби він спалахнув гнівом, комісію образив, а тоді вже так 
гадали — можна би його ' публично бити і німб його поваги 
знищити'. Та даремні були усі заходи, щоби Кобилицю з терпе¬ 
ливости випровадити. На всі'атаки він відповідав спокійно і з'ве- 
ликою гідностю. Політична комісія передала Кобилицю судовій 

Отець поета Осипа Федьковпча. 
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■комісії,яка рівночасно з політичною в Путилові-Сторонцї 3‘/2 
-МІСЯЦЯ урядувала. Лукіяна Кобилицю засуджено тоді мабуть 
на рік криміналу." 

Тілько оповів секретар Пірошка. 
В місячнику „Правда" за падолист 1888 сказано ще про 

-Лукіяна Кобилицю, що він розпочав 1845 або 1846 року великий 
процес із урядом о привернене давного панщиняного закона, 
званого „хрізов Ґіки", управильняючого панщиняні обовязки 
українсько-кімполюнґського округа; що ходив у тій справі до 
Відня, до цісаря; що по повороті з Відня був у Чернівцях 
арещтований і сидів у Чернівцях в криміналі аж до 1848 р., 
а потім просто з криміналу попав яко посол Гуцулів буковин¬ 
ських межи конституційних репрезентантів і праводавцїв укра¬ 
їнського народа. Засідав він в австрійськім парляментї в Відни 
і в Кромерижі. Що стало ся з Кобилицею, коли генерал Він- 
дішгрец віденську революцію насильно здавив і коли австрій¬ 
ський парлямент розпущено, не знати. Говорили, що Кобилиця 
порозумівав ся з мадярськими повстанцями, особливо з повстан¬ 
ським генералом Бемом, котрий оперував у Семигородї. Тільки 
се певне, що Гуцули не піднесли оружного повстаня. А що 
з самим Кобилицею стало ся та який його конець був, ніхто не 

.знає сказати. 

1) Будучи перед ЗО роками судією в Садагорі під Чернівцями, 
розпитував я в старих реґістратурах ц. к. Краєвого ряду (Ьап<іе8ге§іе- 
гип§) і ц. к. Краєвого суду в справах карних в Чернівцях за актами 
справи Лукіяна Кобилиці і Гуцулів. Але тих актів вже не було. Мабуть 
якийсь некультурний урядник чужинець »вишкартуБав« іх, т. зн. 
викинув, з реґістратурп, потім іх правдоподібно продано на вагу купцям 

-ДО завиваия товарів. 





Епізод із житя Антона Могильницького. 
Подав Кщшло Студинський. 

В моїй студії про „Львівську духовну семйнарію в часах 
Маркіяна Шашкевича" (Львів, 1916, стр. СХЬІ—ПІ) розказав я про 
двох питомцїв НІ р., Павла Білинського та Ів. Должиць- 
кого, які не тільки, що дня 8. НІ. 1841 р., одіті в реверенди 
пішли в часі викладів до господи Добровольського і там в пісний 
день великого посту їли мясо та пили пиво, але в додатку ще 
донесли ректорови, дрови Григ. Яхимовичеви, будьто би в тій 
самій господї, в окремій комнатї, забавляли ся нео-презвітер 
Йоахим Чорниш і кандидат на священика, Ант. Могиль- 
н и ць к и й. 

Консисторія зарядила слідство. Иоахим Чорниш дав докази, 
що саме дня 8. марта сповідав у волоській церкві жовнїрів до 
год. ІП/г. почім відправив тиху службу Божу, після якої вступив 
на кілька хвиль до о. Мацькевича, відки вернув прямо домів на 
обід. На доказ правди, виказав ся о. Чорниш свідоцтвом пароха 
волоської церкви, о. Івана Липницького, з якого виходило на 
яву, що він в днях 8. 9, 11, 14, 15, 16 і 17 марта о год. 7. рано 
являв ся в церкві, сповідав жовнїрів, відправляв богослуженє 
а деколи парасгас, почім вертав до презвітеріяльного дому та 
що його поведене вповнї відповідало достоїнству священика. 

Рівнож не міг бути о. Чорниш в господї Добровольського 
дня 8-го Пк по полудни, бо враз з неопрезвітерами відправляв 
в церкві св. Юра повечеріє, вечеряв разом з ними, а опісля 
викладав їм про обряди, що вони, без сумніву, потвердять. 
В той день не мали нео-презвітери права, виходити з дому, 
отже ніхто з них після обіду з хати не видаляв ся. З Антоном 
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Могильницьким о. Чорниш взагалі' н'іколи в н'іякш місци разом 
не був. 

З переслуханя о. Чорниша вийшло на яву, що донос зга¬ 
даних питомиїв на нього був видумкою і клеветою. 

Не инакше стояла справа з Антоном Могильницьким, хоть 
деякі позори свідчили против нього. 

Антін Могильницький приїхав в місяци лютім 1841 р. до 
презвітеріяльного дому та дня 20. 11. усунено його від свячень, 
бо Жид Ізра'іл Зельцер явив ся з жалобою в консисторії, що 
Могильницький винен йому вісімдесять злр., які мав звернути ще 
в перших днях падолиста 1840 року. Був се лихварський довг, 
бо Могильницький дістав від Зельцера всего пядесять злр., а під¬ 
писав вексель на 80 злр. Жиди радо давали тоді питомцям 
гроші, бо знали, що консисторія ні одного з них не висвятить, 
доки гроший не зверне. Відсуване від свячень виправдувала 
консисторія влучним, чи не влучним виясйюванєм канонів: „са- 
П0ПЄ8 епіт засгі аеге аііепо опегаїоз аЬ отбіпіЬие засгіб агсеге- 
^иЬепі“. Що відсуване від свячень давало нагоду всяким лихва¬ 
рям до надужить — се річ певна і саме ті надужитя спричинили, 
що з часом консисторія заявила, що жалоби на довги питомц'ів 
не будуть перепоною до свячень. Від тоді щезли лихварі та 
всякого роду надужитя.' Відсуване від свячень з причини довгів 
вводило питомці'в в крайно розпучливе положене. Лишені свячень, 
а тим самим хл'іба, вони або були тягаром родини, або грязли' 
в нові довги, а що найприкрійше, на них тяжіло клеймо спов- 
нено'і провини перед світом, який не входив близще в справу,, 
ан'і в причини нещастя питомця, а до осуду консисторії докидав 
свої' власні, нераз незаслужені здогади і підозріваня. 

В такім скрутнім положеню найшов с^Антін Могильницький. 
Він старав ся добути гроші, щоби втихомирити лихваря і дня 
8-го марта був до години Ю'/г рано в презвітеріяльнім домі,, 
почім піщов до приватного дому Добровольського і там около 
полудня закінчив угодово справу з ЗельцерОм. В господі' До¬ 
бровольського він не був, а до мещканя входив не через господу,, 
тільки бічними дверми через коритар. При підписаню угоди не 
ставлено ніякої іди, ані напитків. Справедливо зазначував Мо¬ 
гильницький, що колиби він навіть був у господі, то не мавби 
потреби того випирати ся, бо не оставав тоді під приписами 
презвітеріяльного дому, не носив духовноі'і’одежі та з конечности- 
харчував ся по реставраціях. З о. Чорнищом Могильницький 
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дня 8. марта взагалі' не бачив ся а протягом пяти літ студій^ 
в приязни з ним не жив і не товаришував. ' 

Коли консисторія виточила Могильницькому слідство, він 
пішов до семинарії дня 13. III. і питав пит. Білинського, на якій' 
основі свідчив против нього. Білинський заявив при свідкови 
Дорожинськім, що він його, правда, в господі не бачив, а тільки 
по кашлю пізнав, а коли Могильницький виказав йому недоріч- 
ність, Білинський сказав: „^а Рапа и ВоЬголуоІзкіе^о лургауу(І2ІЄ' 
піе мч'сігіаіет, аіе Іе^о зате^о йпіа м^ісігіеіізту Рапа і(ІЕ!,сє§о сіО' 
Рггешеї. X. Еекіога (дра Гр. Яхимовича), \уі^с піМ іппу ті^ піе' 
ройаі, іуїко ^есIеп Рап. Віа і;е§о, кіейу ^а тат сіегріес, зіпзгпіе 
1:е2, 2еЬу 8і^ і Рапи соз іїріекіо!" Могильницький признавав, що 
част'ійше ходив до ректора, але тільки в тій ці'ли, щоби просити 
о раду у сво'ім клопоті з Жидом. 

Слі'дство против Могильницького віддано крил. Іванови 
Барусевичеви, котрий хотів справу поладнати по людськи і ви¬ 
готовив реферат із внесенєм, щоби о. Чорниша і Антона Мо¬ 
гильницького признати невинними („тізит езі Сопзізіогіо Шоз 
рго іпзопііЬиз десіагаге"), але, очивидчо, иньші члени консисторії 
супротив Могильницького не були таксі самоі гадки. Реферат 
О. Барусевича перечеркнено, а на його місце вписанб нове (іе- 
сгеішп, яке враз із протоколом переслуханя Могильницького 
подаємо в ц'ілости. 

Ант. Могильницького признано винним, що позичив у Зель- 
цера гроші і на час "іх не звернув, що підписав дня 26. V. 1840 р. 
вексель на 80 злр., хоч дістав до рук тільки 50 злр., що ще 
хотів дня 13. II. 1841 р. виставити Жидови посвідку на дальших 
13 зл. конв. мон., щоби тільки сей відкликав жалобу, хоч тих 
гроший не одержав. Такий чоловік, по гадці консисторії, не за- 
слугував на довірє, а хто привик гроші позичати, а і'х не звертав,, 
мігби в будуччин'і, на становищи священика, користати також 
із церковних гроший. 

Консисторія звертала рівнож увагу на се, що за часів по¬ 
буту Могильницького в семинаріі повстало против нього підо- 
зрінє, що він має „ргосІМТаіет ай роіаііопез", від чого він по¬ 
винен відзвичаїти ся, бо всякі наслідки мусів би опісля собі 
приписувати^) Остаточно рішила консисторія припустити Ант. 

*) ІІянство припиеувалп Могильницькому й польські конспіратори 
в часі ного семинарійних студій може й безосновно, а тільки ізза приналеж- 
ности його до гуртка еторонників ПГашкевнча, противних польській пропаґандї.. 
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Могильницького в н^йблизшім речинци до свячень, але під умо¬ 
вою, що він відбуде раньше 3-дневні реколєкції і напише роз- 
важанє про ті провини, які йому закинено. 

Нема сумніву, що Могильницький мусів піддати ся засудо- 
ви, хоть не завинив, хоть дня 8-го марта 1841 р. в господі До- 
броволяського не був, хоть підписав вексель на висшу суму не 
без вини консисторії, яка питомців обтяжених „аеге а1іепо“ від¬ 
сувала від свячень, хоть він не користав з церковних гроший, 

■бо ще не був священиком, а висновок консисторії на тему сих 
гроший був що найменьше непедагогічним, обидним і кривдячим 
для Могильницького. 

Замітне й те, що за саме підозрінє „ргосііуііаііз аб роїаїіо- 
пе8“ з богословських часів карано рівнож Могильницького до- 
перва тепер, а консисторія не звертала на се уваги, що саме 
відсунене від свячень ввело його в дуже трудне положене, на 
яке він в своім оправданю вказував та хто знає, чи воно не 
викликало, або й не степенувало у него наклону „а<і роі;аііопе8“. 

На мою гадку на такий острий присуд консисторії против 
Могильницького зложила ся конфіската його вірша в честь 
архикнязя Франца-Карла з боку митр. Мих. Лезицького, та ано¬ 
німний протест против неі, висланий до віденськоі „РоИгеШої- 

.8Іе11е“, в якім митрополита висміяно, а якого авторола, може 
й не без причини, уважано Могильницько^о^). 

На всякий спосіб, присуд консисгоріі не був ані щасливий, 
ані справедливий. 

І- 

Протокол переслуханя Антона Могильпигрьіюго (17. III. 1841 р.) 

аЛ 1069 ех 841. 

РгоіосоИїті іп 8е^ие1ат огсііпаїіопіз ІІІіізігівзіті ас Кєуєгєп- 

-(ІІ88І1Ш МеіґороШапі Сопзізіогіі сіїо 16-а МагШ а. с. Лі 959. сит 
аЬзоІиІо іЬеоІо^о 11и^аЙ8 АгсІїісІіоесезі&г’АпІопіо Мо^ісіпіскі, асі 
геїаііопет Кесі.огаШз Зетіпагіі (Зепегаїіз сійо 11-а Магііі а. с. 
Лі 91. ехІїіЬііит, ^ио(1 ісіет йіе 8-а МагШ а. с. іп риЬИса саиропа 

Вони в своїх евідеяційннх реєстрах цровідияків українського руху в 30-ііх рр. 
записувалц й Могильницького, характеризуючи його коротко і досадно: 

,„Мо§і1піскі, 1;ео1о§ 3. г., йгіиЬаІу, Іакге руак“. (Гл. Др. В. Щурат: 
Чорна книга, Дїло^ 1912; ч. 133). В актах сешинарії я не стрінув навіть 
натяку, щоби Мог., емінентист нря іспитах, мав наклін до горячих напитків. 

Про се писав я докладпїйше в моїй студії до „ Кореєаопдепції 
Яіова Головацького“ (1835—49) її. з. „Причинки до історії культурного 
жити Галицької Гуси в ,літах 1833—47“ стр. ХЬУІ—IX. 
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си^изйат ВоЬго\\гоІ8кі іиегіі., ЬеороИ сііе 17-а Магій 8,41. рег іпіга-; 
зегіит аззитріит. ,, = ...■ , , . 

1) Р. Модіеіпіскі та сіо РгоІикиШ піпіеузае^о гегпас, сгуїі Ьуі 
йпіа 8-О'Магса 841. па згупіш ше^акіе§о ВоЬгоіуоІзкіе^о? 

1) Впіа 8-§:о Магса 841. піхеу росірізапу Ьаші \у Вошо (зіс) 
ргезЬуІегіаІпут ро(1 N-^ет 10. йо ^оагіпу рбі йо 11-Іеу ггапа, 
роїет ийаі зі^ йо тіазіа, геЬу зі^ тб^І ро^ойгісг гуйет. кіогеп 
§0 о йкід Ьуі озкаггуі, со Іей зіаіо зі^ тЦйгу ^ойгіп ^ 11-Ц і 12-ііі ; 
ІЄС2 піе па згупки, аіе іу йоти Іатіїіупут ргухуаіпет, со і зат 
Р. ВоЬгоіУОІзкі рой рг2узі§^^ 2Є2пас .)езІ §ОІ6\У. 

2) IV Іет сгазіе ройрізапу гайпусЬ Аіптподу піе іуій2іа1, 
го\упіе2 1е2 ой пісЬ \уіЙ2іапу піе ЬуІ; §йу аІЬоіУІет ройрізапу 
йпіа 13-^0 рг2уз2ей1з2у йо бецііпагіит, 2ас2^1 ВіНпзкіе^о руїаб, 
кіейу іо зі(5 зіас то^іо, о сгет ройрізапу іііе луіе, Іейу Віїіпзіа 
тб\\ч1 паург20Й [2] рг2у злуіайки Вогогупзкіт, ге оп піс Уі^ргау^йгіе 
піе луійгіаі а ро казгіи рогпаї, 2е ройрізапу 2па(^)йи^е зі^ лу йги- 
§-іт гаткпі^іут рокоти; ^йу газ ройрізапу гасг^і ти рока2у\уас 
ПІЄЙ0Г2ЄС2П086 Іакіер;о мгпіозки, Іейу Віїіпзкі тбдуіі: ротіезгапу: 
„Іа Рапа и ВоЬголуоІзкіе^о лургалуйгіе піе луійгіаіет, аіе Іе^о за- 
те^о йпіа...\уіЙ2іе1іі§ту Рапа ій^се^о йо Рг2е\уіе1. X. Еекіога; 
луі(іс пікі іппу ті^ піе .ройаі, Іуїко ,іейеп Рап. — Віа Іе^о, кіейу 
^а тат сіегріес, зіизгпіе Іег, геЬу'зі^ і Рани соз иріекіо!" — 
Рга\уйіі, 2е Ройрізапу луі^сеу гагу.сЬойгіІ йо Рг2е\уіе1. X. Еекіога, 
аіе Іуїко ЛУ Іет сеіц, геЬу тб^і озієі^п^с ^аколу^з гайе, \у злуоіт 
кіоросіе 2е гуйет. . : 

3) Ройрізапу, ВШіізкіе^о 2па1 Іуїко 2 ллййгепіа—Воігускіе^о 
газ йоІусЬсгаз іезгсге пі^йу піе луійгіаі, 'уі^с піе та^^с апі гпа- 
.Іотозсі, апі гайпеу игагу, піе тб§1 о пісЬ пі 2Іе, пі. йоЬгге тб- 
луіс — Іут тпіеу 2 піеті лу ^ейпут згупки гаЬалуіаб. — 

4) 2 X. Сгогпузгет .ройрізапу Іе§о йпіа зі^ піе ллййгіаі; 
а 2ГЄ82Ц і рг2Є2 рі^б Іаі ЛУ згкоІасЬ пі^йу 2 піт Іолуаггузілуа 
і рггуіагпі піе галуіегаї. . 

6,(має бути: 5) 2 гезгЦ.ройрізапу ой йпіа 20-§о Виїе^о.ой 
луу8луі^сс-[3]-піа оййаіопу,. піе 208^а^е рой ге^иі^ Воти РгегЬуІе- 
гіаіпедо і піе позі зикіеп ВисЬоллтусЬ; а піе та^^с релупе^о 
рггуЬуІки і рогулуіепіа, тблупіе іег піе- луіейг^с, йорбкі лу Іеу пієг, 
релупозсі Ь^йгіе гозіалуаі, — тизі сгазет §1:ойет рггупадіопу 
рбузс йо Тгакіуегпі па оЬ^ай, Ьо піета гайпе^о рггу^асіеіа, кіб- 
гу Ьу ^0 ЛУЄ Влуолуіе йагетпіе сЬсіаІ кагтіб; аіе ге лу Іеп сгаз, 
ЛУ Іеу §оЙ2Іпіе, па згупки и ВоЬголуоІзкіедо піе Ь^й, о Іет тоге 
і зат ВоЬголлтІзкі і йлуа гуйгі габлуіайсгус, 2 кібгеті йпіа Іе§о 
гоЬіІ и§ой^. — . ■ 

Влублу, йпіа, 17-^0 Магса 841. 
Апіоп Мо^ііпіскі тр. ■ ' 

2) Сгуїі Р. Мо^іеіпіскі та йо ролуугзгусЬ злуоісЬ. ойролуіейгі со 
> йойас, ІиЬ 2 ІусЬге со иі^с? 

1) Во рипкіблу ролуугзгусЬ та ройрізапу Ізйко Іо йойас, ге 
ройсгаз злує^о Ьусіа лу2§-1^йет ро^ойгепіа'зі^ о йіи^, ,лу йоти 

•ЗАПИСКИ. Т. СХХГІГ. 18 
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1’атШупуга іе§о ВоЬго\У0І8кіе§о, \\'’сЬо(І2гіс піе рггег Заупк, аіе 
(ігатаїш роЬосапеті а Когуіагаа, аіе піе лу заупки, гайнемо 
іігакіашепіи, ^есіаепіа і рісіа'піе гоаросаупаї, іуїко ^е(1упіе'аа]^і;у 
Ьуі икопсаепіет 8\уеу и^осіу, со Чеа окоіо ^ойаіпу 12-і;еу пазі^- 
рііо. А §(3у ш^сеу піета піе апі сіосіас, апі — §ау зоЬіе 
■уї’ зл^заті ргаукгут [4] роїоаепіи іпасаеу піе тб§1 розЦріс, л\'і(^с 
иргазаа паурокогпіеу, аеЬу ти Іо ргаеЬасаопут Ьус то^Іо і аеЬу 
КаургаеууіеІеЬ. Копзузїога, ^;ако^уе атузіопе л^'уапапіа, ,іак згі 
зіоууа Ві1іпзкіе§о, па закосім ро(ірізапе§о, кібгу ^иа ргаеа саіегу 
іу^осіпі (іозус та атагішепіа, піе гасауі иауЬколуас. — 

Апіопіиз Мо^ііпіскі тр. 
АЬзоІиіиз Тііеоіор^из 

Нізсе сіаийііиг РгоіосоИит 
Іоаппез Ва^и8Іе^VІса 

ЗсЬіоІазВсиз Агсіїісаіііебгаїіз. 

II. 

Рігтпе львівської гр. к. Консисторії (29. IV. 1841. р.) 

1069/§’1і. ргаез. 18-а Магііі 841. 

Вагизіе^іса Іоаппез зсіюіазисиз Агс1іісаі1іе(1і.’а1і8 (Ніо 18-а 
т. с. ай огйіпайопет (Иіо 16. т. с. зиЬзІегпіі; ргоІосоПа сит 
ргезЬуІего ІоаеМто Саогпуза еІ огйіпатіо Апіопіо Мо§іе1піскі 
аззитріа, сит оріпіопе, ^ио(і ргіпшз гергеЬешіі поп роззії, сит 
йіе 8-а МагШ іп йото саиропіз ВоЬго’и^оІзкі поп Іиегіі,, аііег 
^ио^ие поп зіі сиірапйиз, сит іп кас йото Іапіиш йийаешп 
расіїісауепі. 

Іп ргоІосоИо сит йоасЬіто Саогп5’'8а аззитріо ійет зиЬ 
сопзсіепНа ейіхіі, диой йіе 8-а Магііі а. с. тапе іп йото ВоЬго- 
\уоІ8кі поп Іиегіі, еі ргойисіі іезіітопіит СапсеІІагіі АгсЬісаіке- 
йгаїіз Вірпіскі, ^иой іПа йіе тапе іп ессіезіа сіуііаіепзі зрігііи- 
аііа оШсіа аЬзоІуегіі, розі ргапйіит ^ио^ие поп Іиіі, іапіо тіпиз 
сит зосіо Мо^іеіпіскі, диосит пип^иат Іатіїіагііаіепі каЬиіі. 

Іат УЄГО Мо^іеіпіскі Апіопіиз сопіеззиз, ^иой еайеш йіе 
тапе сігса Ьогат 11-ат еі 12-ат іп еайет йото Іиегіі, іп ^иа 
іапіит йийаеит расіНсауегіі. _ 

Рго Апіопіо Мо^ііпіскі аЬзоІиіо і1іео1о§о еі аі огйіпез засгоз 
азрігапіе 

Весгеіит 
Азрігапз ай огйіпез засгоз аЬзоІиіиз іЬеІо^из Апіопіиз Мо^ііпіскі 
.Іат іп іегтіпе ргаесейепіе ай ргезЬуіегіит зизсеріиз еі ргото- 
уепйіз ай засгоз огйіпез [2] айзсгіріиз егаі; оЬ ^иегеIат іатеп 
сиіизйат йийаеі ІзгаеІ Веіаег, сиі іат апіеа тиіио ассеріат 
поіаЬИепі диоіат ресипіае іп іегтіпо ай іпіііит NоуетЬгІ8 840 
ргаеііхо поп гезіііиіі, гесейеге еі еііат ех ргезЬуіегіо соеззе (зіс) 
йеЬиіі; сапопез епіт аеге аііепо опегаіоз аЬ огйіпіЬиз засгіз 
агсеге іиЬепі. 
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Раззиз Є8і аиіет асі согаш ірзетеі; Аіо^ііпіскі, диосі арий 
ргаесіісіит ^исіаеит зоїиттосіо 50 іг. АІ. С. тиіио ассерегії, 
зсгіріит аиіет сіеЬіІогіит зиЬ сііе 26. Ма^і а. еІ. рго 80 їг. АІ. С. 
сіесіегії, рш'а зесиз .іисіаеиз рессипіат пиііат сІеОіззеІ. Рогго 
зпзрісаїкіипі еНат уєпіі, диосі Аіо^ііпіскі аііисі зсгіріит рго 13. її. 
АІ. С., риіа капе ^иоі;ат ассірегеї, сііе 15. РеЬгаагіі А. С. ^исіаео 
8еІ2ег (Іесіегії ео поппізі їїпе, и1 Ьипс ^и(іаеит а ^иае^е1а сопіга 
зе ехЬіЬепсІа геїтегеї. 

ЕхогЬіІапІез изигаз еІ сапопез ессіезіазїїсі е1 Іе^ез сіуііез 
зєуєгіззііпє ргоЬіЬепі Коп Іапішп аиіет ехіогдиепз Іііуизтосіі 
изигаз, зесі ейат еаз рготійепз сиірае оЬпохіиз езі, еі 1п ргае- 
зепй сази Апіопіиз Аіо^ііпіскіассіріепз а ^ийаео501 зсгіріит аиіет 
рго 80 1 зиЬзсгіЬепз, уе1 тахітат тегиіі гергекепзіопет, Іесії 
епіпі тоге іПогит, ^иі ресипіат ^ио^ио тосіо тиіиаге зіийепі, 
йе гезїїіийопе пес ^иіс^^иат со^ііапіез, озіепйіЦие зе асі йііарі- 
сіапсіаш ресипіат е1 сопІгаЬепйа сіеЬіІа ргопит еззе, ^иі ргауиз 
каЬіІиз Іасіїе еит іпйисаге роззеі, иі йеіп іп оШсіо Сигаїї аіісиЬі 
іпзїїіиіиз [3] ресипіат еїїат ессіезіазйсат йіззіраге ргаезитаі 

Ргаеіег Ьаес, ійет Аіо^ііпіскі ^ат іп Ігаскі зіисііогит іп- 
сштії зизріііопет ргосііуііаїїз асі роіайопез, сиі Іигрі ргосііуііаіі, 
пізі репііиз гепипйауегії, уійегії;, пе йеіпсерз зіЬітеІ ірзі еі 
зіайй ессіезіазіісо орргоЬгішп сопсіїіеі. 

йизіе йадие ісІет Апіопіиз Мо§іІпіскі іп Іегтіпо ргаесе- 
йепіе асі огсііпез засгоз асітіззиз поп МІ, еі айтіззіо Ьаес іп 
ргохішо Іеппіпо еа поппізі 1е§е Іосиш ЬаЬеге роїезі, и1 зизсеріиз. 
йепио асі ргезЬуІегіит зіайш гесоИесйопез зрігіїиз рег Ігез сііеа 
зе ассіп^ай паеуоз зиоз зирегіиз ехрозіїоз, оЬ ^ио8 ]ат пипс зе 
ітгауііег аШісІиз еззе зепій, тейііеіиг, тес1і1айопез^ие зиаз іп 
зсгірйігат гейасіаз Ргаерозіїо сіотиз ргезЬуіегіаІіз ехЬіЬеаІ, диі 
])08Циат регзрехегіЬ зрегапсіиш іоге, иі Апіопіиз Аіо^ііпіскі іп 
розіегит зиоз паеуоз сопзіапіег еуііеі, еипйет ргошоуепсііз ай 
огйіпез засгоз айпитегаЬіі Ьеороіі 29. Арг. 841. 

2) Ргаезепз йесізіо соттипісапйа езі Ь. т. Етто Ргаерозіїо 
сіотиз ргезкуіетіаііз рго пойііа е1 йігесйопе. 





Др. Григорій . Яхймовйі в ролі цензора. 
Подав Кгірило Студинський. 

-В публіцистичній студії Як. Головацького, виданій в Йор- 
дана: „ІаЬгЬйсІїеі’ йг еІаУізсЬе Ьійгаіиг, Кинзі шкі ^Уіззеп- 
•зсЬаГі" за рік 1846 під анонімом: Намтуіо Кизуп, читаємо на 
стр. 371—2 отсї слова, звернені против митр. Михайла Левицького 
і руського цензора д-ра Венедикта Левицького. - 

' „ЕтцНісЬ іШі бет МеігороШ зеіпеп ЕіпГІиБ зо^аг .аисЬ аиГ 
■йіе Сепзиг, ойег еі^епШсЬ аи! йеп Сепзог йег гиззіпізсЕеп ВйсЬег, 
(ЗеГ зісЬ Ьаиїі^ ■ Ьеі 8-г Ехсеїіепг ЕаіЬез егіюК. "УУ'о бег, Ьіегаг- 
сіїізсіїе ВтЦск зо \уеіІ; геісМ, йаб тап еіпеп Аиі’заіг бе Еапіагііпе’з 
„ПЬег- сііе РГИсЬіеп (іез §еІ8ІИс1іеп 8іапсіез“, йеп еіп Еауе іп’з 
КігсЬепзІатізсЬе ііЬегзеігіе ипсі ихтат пасЕ еіпег ■ роІпізсЬеп, іп 

■еіпег іпІапйізсЬеп 2еіізсЬгіЙ' егзсМепеп ІІЬегзеігип^, гит Вгиск 
пІсЬі гиІіеВ..; 'ше ізі ітіег зоІсЬеп 'ПтзШпгіеп еіп Иіегагізсіїез 
ЕеЬеп гао^сЬ?“ . • - •. 

» - Між дктами-Львівської'духовної семинарії найшов я пере- 
писку консисторії В'то'дїшнйм ректором др. Григ. Яхимовичем, 
яка нам цїлу'справу близ'ше пояснює.-- - ' 

Незвісний' нам. по імени світський чоловік, що скрив ся 
ПІД-анонімом. 8іерЬапи‘8 ех Цоііпа аб Гіиуіит Тугаз, 
переклав невеличкий розділ Еатагііп-а про обовязки пароха на 

(Церковно словянську мову'В тій цїли, щоби його видати печатию 
для ужитку питомців. Переклад -вислав він в р;.1838 до цензури, 
яка може’й не' мала сумнівів, що його можна видати, але вва¬ 
жала умісним спитати духовної-власти і відослала" його митро- 
политальній'Консисторії з тимі щоби вона' рівнож висловила 
свою гадку, чи він надає ся до ужитку ; кандидатів дух; стану. 
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Консисторія віддала переклад до оцінки др. Григ. Яхимовичеви 
і його ореченє заважило остаточно на долі виданя. 

Замітне в цілій справі те, що наш перекладчик не користував 
ся французьким оригіналом, тільки польським перекладом, який 
явив ся в „Рггуіасіеі-ю сЬггезсіапзкіеу ргам'(іу“ 
Косгпік II, 2е82уІ І за рік 1834 на стр. 44—53 п. з. „Сгеш іезі, 
іак луіеіе (іоЬге^о сігіаіа мг 1;о^Vа^2у81;\VІе каіоИскі ра8Іег2. 0с2исіа 
ІР. Ьатагііпе“. Польський переклад опертий рівнож не на фран¬ 
цузькім оригіналі, тільки на німецькім перекладі часописи „Ка¬ 
їк о Іік“ з р. 1832 (місяць май) стр. 182 і д., що у вступі від- 
лп’чено. . 

Цілий, невеличкий розділ Ьатагйп-а писаний з великою 
жичливостю і признанєм для французького духовенства, яке 
серед тяжких, матеріяльних відносин, серед переслідовань та 
поневірки ставало в пригоді свому народови, несло йому мо¬ 
ральну і матеріяльну .підмогу та уміло стояти на сторожі- віри,, 
обичайности, причім .визначувало ся; розвагою і пошанованєм 
власного достоінства. :і-', . г 

Всі ті прикмети хотів бачити перекладчик. між нашим ду- 
ховеньством і рад був, вщіпити іх в питомців при помочи свого 
перекладу. Тилічасом духовна- вдасть станула на' поперек його- 
намірам і видане перекладу спинила. !. ■ ■ ■ ' 

Гадки цензора Венед. Левицького про переклад ми не м.аємо 
і тому не можемо нічого про неі сказати. За те,інтересним е 
ореченє . д-ра Григ.. Яхимозича, який заявив, що переклад не- 
надаєть ся до печати з огляду на зміст і на вніщний вигляд. 
Змістови закинув Яхимович те, що автор Доторкнув ся побіжно 
тільки деяких сторін житя священика та що святе письмо вважає 
немовби одиноким жерелом християнського обявленЯу Навіть 
похвала кащагЦп-а для,священика, що проходить ся по городі 
в- молитвословом тв .молитви і пісні .відправляє,-,ще припала 
Яхимовичеви до вподоби. Він вважав; іі; незгідною ,3 наукою 
Христа, висловленою, в- пятій главі Матея, вірЩ 5 і 6., ;а про 
Ьатаґііп-а зазначив!, що він'був більше поетом, чим богословом. 

Ся останна замітка- вкаЗує нам на дійсну причину заборони 
перекладу. Тодішна.духовна-вдасть не могла,погодити ся^з.тим,', 
що світський чоловік, не богослов, .СМІВ говорити про-ДОС.Т01 

інство і задачі ісвященика і- т4)му: підніс Яхимоівич,зуміти против 
катагііп-а,'які в: дійсности не-видержують ніякоі критики:- 
Можлива -річ,,;ЩО-конснсторії'.ввісним було,.що й,перекладчик.ом 
був світський ЧОЛОВІК; а се-ще більше ій не подобало.ся. 
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Що мій зяогад не голосяовний, вказує на те ся обставина, 
що в р. 1839 ліитрополит Левицький велїв сконфіскувати цілий 
наклад вірша пит. Антоі-їя Могильницького ;,Радостное приви- 
таніе Ерц Герцога Франц'Ьшка Карла 1839“, бо автор важив ся 
витати князя в імени клиру, до чого тільки митрополит вважав 
себе управненим. (Пор. кореспонденція. Як. Головацького 1835 
до 49 в моїй студії стр. ХЬУІ—IX). 

Але, мабуть, не помилимо ся, що на рішене Яхимовича 
в справі иедопущеня до друку перекладу з Лямартіна вплинула 
чимало й ранша поява польського перекладу в Рггу^асіеіи 

■сіїггеасіапзкіеі ргам'бу. Не міг той факт промовити за потребою 
популяризованя сього твору в тім часі, коли ціле гр. кат. духо¬ 
венство стануло до завзятої боротьби з Рг2у)асіе1еіп сЬггезсіап- 
зкіе^ ргахуйу і його видавцем лат. єпископом Корчинським, осу¬ 
джуючи їх від 1835 р. на всіх соборчиках та спонукуючи еп. 
Снїгурського до поданя зажаленя самому цїсареви (гл. Укр. рус. 
Архив, т. XII, ст. 204—213). А що до „Радостного привитанія", 
то можемо на основі перехованого у д-ра Щурата цензурного 
манускрипту зауважити, що цензор Канкоффер положив на нїм 
24. вересня 1839 р. помітку; „Ішргітаіиг ай изит ргіуаіит**. 
На тім рішеню цензора міг оперти ся митрополит і заборонив 
ширити вірш прилюдно, якого кілька соток примірників, пере¬ 
ховує ся ще й по нинї в архіві львівської, духовної семинарії. 

Більше стійности мають замітки Яхимовича під оглядом 
мови. Перекладник не знав анї народної, анї церковно-славян- 
ської мови. Його переклад, як се видно з поданих Яхимовичем 
взірців, був незрозумілий. Поодинокі слова вибирав він з лекси¬ 
конів не конче щасливо. Мова була тяжка і коли французький 
оригінал, а навіть польський переклад визначав ся красою слова, 
про переклад нашого анонімного Стефана з Долини сего сказати 
не можна. В сім напрямі можна вповнї з др. Яхимовичем зго¬ 
дити ся. Впадає одначе в очи, що й сам рецензент не визначав 
ся знанєм мови, коли обурював ся, що Стефан з Долини на¬ 
зивав священика „пастьір-ем’ь“, бо під ним ліожна розуміти також 
звичайного пастуха, а не є вказаним, „йаВ тап каІІюИзсІїе 
Ргіевіег Разі о геп пеіше“. Та про щось подібного перекладчи- 
кови навіть не снило ся. 

Так покінчила ся чи не перша в нашім письменстві проба 
перекладу Ьатагйп-а, великого французького письменника-поета, 
історика і державного діяча, з якого творів била струя глубокої 
прихильности для церкви, віри і духовеньства. Урядову пере- 
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писку В’ справі перекладу вважаємо умісиим подати при наших 
замітках. 

І. 
■ .До 1663. 
ДІапазсгіріит сіє оїїісііз сигаіогіз апітагит аЬ АиШоге, 

^иі сеіаіо §епшпо зио Nотіпе, зе ЗіерЬапищ ех Воііпа асі Диуішп 
Тугаз, сотреііаге агЬіігаіиз езі, сопсіппаіцт, саеіегодиіп аиіет. 
Агіісиїі іп Ореге Р^2у^асіе1 СЬггезсіапзкіеу ргасусіу Еос/пік 11 
2е82уі І ра§. 45. е1 зет. оссиїтепііз, уегзіопеїп зіауісат ехЬіЬепз, 
ипа сипі ^^оіа СЕ. ОШсіі Еєуізіопіз ИЬгогипї сіііо 15. ш. с. ЛІ 511. 
соттипісаіиг іп асіпех'о V. Еесіогаіиі Зетіпагіі ргб йерготепсіа 
оріпіопе, иіпші Іесііопет Ішіиз уєгзіопіз Аіитпіз Зетіпагіі, рие- 
тасітосішп. аиіЬіог іпкепДЕ, піііеш і'оге, ео^ие ірзр сопвпііиш' 
еззе сепзеаі, иі еасіет ігаргітаїнг еі сІеіпДе изиз ехетріагіогшп 
Аішппіз регпіШаіиг. Ьеороіі Ше 26. Ма^і 838 Вапоіпзкі Оіііз 
Угіпз. ' '■ 

На ,4 стор. адреса; а Сопзізіогіо Меігор. г. §•. с. Ьеороі. 
.Др 1663. V. Еесіогаііі Зетіпагіі ^гИз г. §. с. Ьеор. Ехоїїо Ьіс Іосі 
і дописка Гр. Яхимовичз: Лз 189„ ргаез. 1. Зипіі 838. . 

. II. 

М 189. ргаез. 1. Зшііі 838. 
ДІеігор. Сопзізіогішп Дйо 26 ДIа^і а. с. N. 1663. сотіпшпсаі 

Діаїшзсгіріит сіє оШсііз рагосЬогит Ігасіапз, а ^иоріат ЗЬерЬапо 
асі і'іиуіит Тугаз сопсіппаішп, рго ргаезіапсіа оріпіопе, пшп 
орегіз іііупз Іесііо Аіптпіз ргоїісиа і'огеі еі ппт сопзиіішп зіі 
іііпсі ітргітаіиг еІ Аішппіз ехетріагіа ргопіі іпіепсііі Апіог, 
сіізігіЬиаіпг. . . 

Нос1ілуіігсіі§ез Меігор. Копзізіогіит! ДНІ ЕііаВ Еіпез Носії-' 
суіігсіі^еп МеігороШап-Копзізіогішпз у от 26. Мау 1. 3. 2а1і1 1663. 
іуіігйе сііезез Еесіогаі ап§е\уіезеп еіпеп §иіас1іШс1іеп ВетісЬ.! ги 
егзіаііеп, оЬ Діє тіі^єіЬєіЕє шіД Ііієг •/. гигііск^єІієпДє уоп єіпєт 
ппЬекаппІєп ппД зісЬ ЬІоВ тії Дєт ап§єпоттєпеп Nатєп Зієркап 
апз ВоИпа ат Впієзієг ЬєгєісЬпєпДеп УєіТаВєг ЬєагЬєіІєІє АЬ- 
ЬапДІпп^ іІЬєг Діє Дєт Зеєізог^ег аіз 31аа1зЬйг§єг оЬ1іє§єпДєп 
РШсЬІєп, сієп 2о§1іп§єп пііігіісії шіД зотії ііігє Вгаск1є§ип§ 
гаІЬзат іуагє. 

Іп Вєіоі^ппд Діезез АпЙга^з §1аиЬ1 Даз Еєкіогаї Ьетегкєп 
211 тііззеп, ДаВ Діє єпуаііпіє АЬЬапДІип^ іУєДєг іп Шпзісіїї Дез 
ІпЬаІІєз, носії іп НІП8ІСІ1І Дєг Еіпк1єіДші§ гпг Вгпскіє^ип^ §е- 
єі^пєі зєу. 

ДУаз Ден ІпЬаІІ зєІЬзІ апЬєІап^і, зо ізі апз ДєпізєІЬєп єг- 
зісЕШсІї, ДаВ Дєг УєіТаззєг Дєз Ь.ієг ііЬєгзєІгієп Агіікєі Н. Вє- 
тагІ'П, Дєг §єшВ єіп Ьеззєгег ВісЕІєг аіз Тіієоіо^ ізі [2] §аг пісЬі 
Діє АЬзісЬ.1 Ьаііє Діє єіпгєіпєп Рйісіїїєп Дєг 8єє1зог§єг Даггп- 
ЗІЄІІЄП, єг Ьєпієгкі ппг Еіпідєз ііЬєг Дєп луоЬ11а1і§єп ЕіпіІпВ Дез 
Ргієзієгз, ІіЬєг зеіпє ЗІєПпп^ іп Дєг Ьііг^еііісЬєп СезєІІзсЬай, 
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§іеЬІ айсЬ тапсЬе К1и§Ьеі48ге§:е1п' ап, ЬегііЬгі ЬІоВ еіпі^е РіИсЬіеп, 
уоп сіепеп кеіпе еіпгі^е Ьезйтті; ^гііікІІісЬ шкі УОІІзШпсіід егбГ’ 
Іегі ■\УІГ(1. : ' ' 

Бз ІаВі зісЬ. пісМ егзеЬеп, іуеІоЬеп УогіЬеіІ сііе 2ой'1іп§е аиз 
еіпег зо зеісЬіеп Вагзі;е11ип^ (іег ОЬ1іе§:епБеііеп іБгез кйпйі^еп 
Вегиі'ез, зскбрі'еп кбппіеп, хііе 1;а§;ІісЬ. еіпе піапі§і‘аШ§е Оеіе^еп- 
Ііеіі ІіаЬеп йЬег (ііезеїі Сге^епзіаікі еіпе луєй Ьеззеге ВеІеЬпш^ 
211 егіїаиеп. 

Регпег л\'ігсІ іп (іеш Аиі'заіге (ііе Ь. ВсЬгіЙ зо етрогдекоЬеп, 
аіз ^Vепп зіе (ііе еіп2І^е Е^кепп1піВ^^ие11е (іег скгізйісіїеп ОйепЬагип^ 
іуаге, у^аз тіі (іег каіЬ. ЬеЬге пісЬЬ йЬегеіпзйтті. Ііпсі ез ізї 
пісЬі Іо^ізсЬ пс1ай§, \уепп (іег Уеріабег Уоп йет 8ее1зог§ег аіз 
Ргіезіег ПІСІ1І зргесіїеп \УІ11, ипй (іосії уоп ікт аіз (іеш Аиззреікіег 
(іег Ь. Закгатепіе ге(іей аіз уу^єші (ііеб пісЬі сіет Ргіезіегатіе 
гизіеііеп тбскіе. НеггегкеЬепсІ іїпсіеЬ (іег Уегі'аВег (іеп АпЬІіск 
еіпез іт. Ргеуеп апс1ас1ій§ ЬеЬЬепііеп Ргіезіегз, \уаз аЬег пиг (іапп 
[3] 8ІаШіп(іеІ, у^епп (іег ВеШепйе зісЬ ипЬетегкі ^ІаиЬі, (іа еіпе 
аЬзісЬШсІїе ЗсЬаизіеІІип^, (іаз раікейзсіїе Ешкегзсіїгеііеп гай 
(Іега Вгеуіег §ап2 ап(іеге Сге(іапкеп ип(і ОеійМе 1іргуогЬгіп§’і иікі 
(іег ЕеЬге ^е8и піскі ап^егаеззеп егзсЬеіпі, ^уеісііег іга Еу. МайЬ. 
5 кар. 5 п. 6 Уегз зргісіїі: ТУепп іЬг ЬеШеі, зоПі іЬг піскі, \\ае 
(ііе Неискіег зеуп, іуеіске §егп іп (іеп Ескеп (іег ЗігаВеп зіекеп 
ип(1 Ьеіеп, (іагай зіе уоп (іеп Мепзскеп ^езекеп іуеійеіі. Ви аЬег, 
луєпп ки Ьеіезі, зеке іп (іеіп 2ігагаег, зскІіеВе (ііе Ткйге ги ішсі 
Ьеіке 211 (іеіпега Уаіег іга Оекеігаеп, шкі (іеіп Уаіег, (іег іпз 
бекеігае зискі, луігсі ез (ііг уег^еііеп. 

Віє СгеЬгескеп (іез 0гі§іпаІ8 зіпк паіІігИск аиск іп (іег ІІЬег- 
8еі2ип§ деЬИекеп ип(і поск гаіі пеиеп уеггаекгі у^ог(іеп. 

8скоп (ііе §е\уак1іе Вепеппип^ сіез 8ееІ80г§ег8 гаіі пастирь 
капп піскі §еЬі11і§і луег(іеп, (іепп аЬ^^езекеп уоп (іег 2^уеу(іеий§- 
кеіі^ луеіске епізіекеп кбппіе, \уепп кіезез ^Уогі окпе аііеп йизаїг 
§'еЬгаискі луіг(і шкі Ьезогаіегз аиі • (іега Тііеі, уго гаап ипіег 
Зіезега Аи8(1гиске аиск еіпеп ^е\убкп1іскеп Вігі уегзіекеп коппіе, 
зоізЬ ез \уепі§8Іеп8 пісМ §еЬгаиск1іск, сіаВ гаап каікоіізске Ргіезіег. 
Разіогеп пеппе. ' • 

[4] 8еііе 7 когагаі (іег 8аІ2 уог: кто олтарем^ служитт), 
тому изг олтарем жити подобаеть = (іег кеісіпізск 
к1іп§і, (іа іп кег каік. Кігске пиг еіп Оріег шпі еіп Аііаг уог- 
капкеп ізі - 

Вег 8аІ2 8. 9 он напечатав уь б8д8щнл поколкни 
уЬр» благонрауж божестуо и ч ело в'Ьч естуо и лю¬ 
бо уь ізі еіп Ііпзіпп, іп(іега ег йЬегзеігі Ье(іеиіеп ^Vиг(іе: Ег каі 
ійг (ііе кйпі'й^еп Оезскіескіег (іеп бІаиЬеп, (ііе 8ііі1ісккеіі, (ііе 
боіікеіі, (ііе Мепзсккеіі ип(і (ііе ВіеЬе ^ерйапгі. 

Вег Веізаіг, \уе1скеп ага ЗскІиВе (іег ІІЬегзеігег зіск еііаиЬіе, 
капп піскі 0:еЬі11і§еі уег(іеп, (іа іп (іегазеІЬеп (ііе ^гіескізск каік. 
Ргіезіег кегаЬ^е\уиг(іі§:еі, зіе сіеп еуап^еіізскеп Разіогеп §1еіск- 
§езіе11і \уег(іеп, (іа (іоск Ьеі Іеігіегеп (ііе Еке кеіп Закгагаепі ізі 
шкі еіпе Екеігеппипр; зіаіШпсІеп капп. 
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\¥а8 (Ііе Вагвіеііип^ апЬеІап^і, 80 ІаВі зісЬ уогаиазеігеп, 
■<іай (іег Огі^іпаї Аийаіг, йег уоп еіпет ОісЬІег кошті, зісЬ (іигсії 
сііе 8сЬоп1іеіі (іег 8ргас1іе аизгеісішеп цшВіе, аЬег сііезег. Уогги^, 

•сіег Ьеі ^есіег аисЬ (іег УОгігеііИсІїзіеп ТІЬегзеіиип^ зісЬ тегшіп- 
■(іегі, пшбіе Ьіег ЬеіпаЬе §ап2 уегзсЬшпсІеп, (1а (ііезег Аиізаіг 
зиегзі іп (ііе (іеиізсіїе, аиз (ііезег іп (ііе роїпізсіїе ипсі егзі аиз 
-(ііезег іп (ііе гиікепізсЬе 8ргасЬе ііЬегзеігі л\шг(іе. ІІЬгі^епз ізі 
•<ііе 8ргас1іе (іез ОЬегзеігегз '«'■есіег (ііе КігсЬеп посЬ (ііе Пш^ап^з- 
зргасЬе, зіе ЬезіеЬі аііз (іеп іш \¥бгіегЬисЬе апідезисіїіеп шкі 
ипіег Зупопі.теп оіі ип^ІііскІісЬ ^еу^аЬІіеп Аиз(1гііскеп, уоп 
\уе1с1іеп (іег ОЬегзеігег зеІЬзі лупІЗіе, сІаВ зіе епілуе(іег ^аг пісіїі, 

•о(іег (ІосЬ іаІзсЬ. уегзі.ап(1еп луег(іеп кбппіеп, \уа8 ікіі апсЬ Ье\УО^, 
еіпі^е іп (іеп Аптегкпп^еп тіі Іаі. Ве(іеиіип^еп апзгпзеігеп. 
Аиз (іеп уіеіеп \уег(іеп Іііег ппг еіпі^е ипра88еп(іе ВегеісЬппп^еп 

■§Є8ЄІ2І. 8. з приходт> рагайа — не имий суоего хотл 
суое имать = ізі еіп \^і(1ег8ргис]і. честний образь помишле- 
НИ/Л = 82ІасЬеіпу шузіепіа зрозбЬ. 

8еііе 5 реІпусЬ 1и(І2ко8СІ исполнь челоуЬчества. Во 
4^2ук іашіеп го2итіеі^ лузг^гвісу понеже р’Ьч'ь т»ю уси ра- 
звм’Ьют'ь — дуугос2піа прорицалищемь. Со зі^ Е2^(1и іусгу еже 
прауительстуа касаеть сл. 

8. 7 уу зсізіеу 2а2у1озсі уь т'Ьсной откровенности — 
рагайап прихожань — Кгау (іа^е ти 750 ігапк6\у прауленіе 
даеть ем8 900 дуьюпесатниць — іип(1и82 грошь осно- 
уателний. 

8. 8. ^Ьіе§а^^се§:о зі^ 2а Іакоікаті і рг2узтакаті — слад- 
кихь уещей укишаюша. — 2 В^е^уіа^2ет сь требникомь. 

8. 9. Оп Ьуі о§пшет іапсисЬа — он б’Ь зуЬномь ц'Ьпа 
оуаго. 

Ат 8с1і1иВе прим'Ьромь образоуания и жиуимь 
образомТ) подражаниА. 

[6] Аиз У0Г8іе1іеп(іеп Ветегкип^еп ізі, егзісЬіИсЬ, (іаВ аиз 
(іег Вгискіе^ип^ йез УОг1іе§еп(1еп Мапизкгіріз йіг (ііе 2б§1іп^е 
\уе(іег іп НІП8ІСІ1І. (іег епіЬаІіепеп Ве1еЬгип§, посЬ іп нГпзісМ 
(іег 8ргасЬе 8ІСІ1 іг§еп(і еіп УогШеіІ ег^агіеп іаззе, тіііііп (ііе 
Вгискіе^ипр^ ^аг пісіїі; апдегаШеп л\’^ег(іеп капп. 

ЬетЬегд ат 26 Зипу 839. 
Сопзізіогішп. 
8етіпаг-Еек1огаі; аиВегі зісії йЬег (ііе шіі^ейіеіііе 2ит Вгиск 

Лзезйттіе Нап(І8с1шй гиг Копзізіог. 2а1і1 1660 ех 838. 


